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Załącznik nr 3  
do Regulaminu zasad i trybu udzielania ulg  

w opłacie za nieterminowy zwrot wypożyczonych  
zbiorów bibliotecznych w Bibliotece Publicznej  

im. W. J. Grabskiego w Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy 

 

Informacja o zasadach przetwarzania danych osobowych 

 

Administratorem danych osobowych zawartych we wnioskach o zawarcie ugody w sprawie spłaty 

zadłużenia i ugodach w tej sprawie jest Biblioteka Publiczna im. W.J. Grabskiego w dzielnicy Ursus  

m.st. Warszawy, ul. Plutonu Torpedy 47, 02-495 Warszawa, email sekretariat@bpursus.waw.pl,  

tel. (22) 882 43 00.  

 

W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych można kontaktować się z Inspektorem 

Ochrony Danych pod adresem poczty elektronicznej iod@bpursus.waw.pl. 

 

Dane przetwarzane są w celu oceny zasadności przyznania ulgi w spłacie zadłużenia oraz zawarcia  

i wykonania ugody w przypadku pozytywnej oceny wniosku.  

 

Przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie przesłanki niezbędności do podjęcia 

działań na żądanie osoby, której dane dotyczą przed zawarciem ugody w sprawie spłaty zadłużenia 

(RODO, art. 6 ust. 1 lit. b). Po zawarciu ugody przetwarzanie danych odbywa się na podstawie 

przesłanki niezbędności do wykonania tej ugody (RODO, art. 6 ust. 1 lit. b).  

 

Przetwarzanie danych szczególnych kategorii, takich jak dane dot. stanu zdrowia, odbywa się w związku 

z ustaleniem, dochodzeniem lub obroną roszczeń (RODO, art. 9 ust. 2 lit. f).  

 

Dane przechowywane są przez okres wynikający z obowiązujących przepisów o rachunkowości oraz 

przepisów o archiwizacji lub przez okres potrzebny dla dochodzenia roszczeń związanych  

z zadłużeniem, przy czym zastosowanie ma najdłuższy z tych okresów. 

 

Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo żądania dostępu do danych, ich sprostowania, 

usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania, a także prawo do przeniesienia danych, przy czym 

korzystanie z tych praw odbywa się na warunkach i na zasadach określonych w RODO. 

 

Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych. 

 

Podanie danych jest dobrowolne lecz niezbędne do rozpatrzenia wniosku o przyznanie ulgi w spłacie 

zadłużenia.  
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