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Regulamin wypożyczania Czytaka 4 – odtwarzacza cyfrowych książek mówionych 

przeznaczonych dla osób z dysfunkcją wzroku 

w Bibliotece Publicznej im. W.J. Grabskiego 

w Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy 

 
1. Urządzenie Czytak 4 jest dedykowane osobom z dysfunkcją wzroku lub osobom z 

niepełnosprawnościami, które ze względu na swoją niepełnosprawność nie mogą czytać 

normalnego druku.  

 

2. Czytak 4 będący w użytkowaniu Biblioteki może zostać wypożyczony Czytelnikowi posiadającemu 

ważną kartę biblioteczną.  

 

3. Przy wypożyczeniu, Czytelnik jest zobowiązany do okazania dowodu osobistego lub innego 

dokumentu potwierdzającego tożsamość wraz ze zdjęciem. Warunkiem wypożyczenia Czytaka 4 

jest podpisanie oświadczenia – załącznik nr 1.  

 

Do przetwarzania danych osobowych Czytelnika zawartych w oświadczeniu zastosowanie mają 

zasady określone w załączniku nr 2 oraz w regulaminie korzystania ze zbiorów i usług Biblioteki. 

 

4. Czytelnik może wypożyczyć tylko 1 urządzenie. 

 

5. Czytelnik może zarezerwować Czytaka 4 za pośrednictwem poczty elektronicznej placówki, w 

której chce wypożyczyć urządzenie: bdm116@bpursus.waw.pl, golabki@bpursus.waw.pl lub 

telefonicznie. Rezerwacje będą realizowane w miarę dostępnych urządzeń. Rezerwacja jest 

anulowana po 3 dniach roboczych (wliczając w to soboty, w które czynna jest Biblioteka).  

 

6. Czytak 4 jest wypożyczany na okres maksymalnie 60 dni. 

 

7. Użytkownik ma prawo jednokrotnie przedłużyć okres wypożyczenia o kolejne 30 dni, pod 

warunkiem, że nie został zarezerwowany przez innego użytkownika. Przedłużenia można 

dokonać telefonicznie, mailowo lub osobiście w placówce, w której urządzenie zostało 

wypożyczone. Przedłużenia można dokonać najpóźniej w dniu terminu zwrotu.  

 

8. Użytkownik jest zobowiązany do dbania o stan Czytaka 4 i wykorzystywania go w sposób zgodny 

z jego przeznaczeniem oraz instrukcją obsługi. 

 

9. Czytak 4 powinien zostać zwrócony w stanie niepogorszonym i z kompletnym wyposażeniem 

otrzymanym w momencie jego wypożyczenia.  

 

10. Czytelnik jest odpowiedzialny za ewentualne naruszenia praw autorskich do utworów, z których 

korzysta przy użyciu Czytaka 4, a w szczególności do materiałów pozostawionych przez 

Czytelnika w zwracanym urządzeniu. 

 

11. Czytelnik ma prawo korzystać z Czytaka 4 tylko na własny użytek. Czytelnik zobowiązany jest 

przestrzegać obowiązującego prawa w zakresie praw autorskich i regulaminów dostawców 

książek mówionych przeznaczonych dla osób z dysfunkcją wzroku, z których usług korzysta oraz 

licencji na materiały, z których korzysta. 

 

12. Opłata za przekroczenie terminu zwrotu czytnika wynosi 2 zł za dzień. 
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13. Każdy Czytak 4 wyposażony jest w kartę pamięci, ładowarkę, instrukcję obsługi oraz pudełko 

ochronne. W chwili wypożyczenia każdy użytkownik jest zobowiązany do sprawdzenia jego 

faktycznego funkcjonowania i kompletności. Wypożyczenie Czytaka 4 jest równoznaczne z tym, 

że Użytkownik otrzymał sprawnie funkcjonujący Czytnik z kompletnym wyposażeniem. 

 

14. W przypadku zagubienia lub zniszczenia Czytaka 4, użytkownik zobowiązuje się zapłacić na rzecz 

Biblioteki odszkodowanie w wysokości ceny rynkowej urządzenia fabrycznie nowego. 

 

 

Informacja o Czytaku 4 

Urządzenia Czytak 4 Biblioteka Publiczna im. W.J. Grabskiego w Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy 

pozyskała w ramach przystąpienia do projektu „Wypożyczalnia odtwarzaczy cyfrowej książki mówionej 

dla osób niewidomych i słabowidzących – Edycja 2021” realizowanego przez Stowarzyszenie Pomocy 

Osobom Niepełnosprawnym „Larix” im. Henryka Ruszczyca. Projekt jest dofinansowany przez Ministra 

Kultury Dziedzictwa Narodowego i Sportu ze środków pochodzących z Funduszu Promocji Kultury. 

Stowarzyszenie „Larix” od 2007 r. zajmuje się nagrywaniem i udostępnianiem bibliotekom cyfrowych 

książek mówionych przeznaczonych dla osób niewidomych i słabowidzących. Udostępniony nam 

przez Stowarzyszenie „Larix” księgozbiór, będzie wciąż powiększany o nowe ciekawe pozycje 

książkowe. 

  



Załącznik nr 1 do Regulaminu wypożyczania Czytaka 4 – odtwarzacza cyfrowych książek 

mówionych przeznaczonych dla osób z dysfunkcją wzroku w Bibliotece Publicznej 

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

 

OŚWIADCZENIE 

 

Dotyczy wypożyczenia Czytaka 4 o nr inwentarzowym 

 

………………………… wraz z ładowarką, instrukcją obsługi oraz pudełkiem ochronnym. 

 

Nazwisko i imię: …….…………………………………………………………  

Nr karty bibliotecznej: ………………………………………. 

Nr telefonu Czytelnika: …………………………………….. 

Data wypożyczenia Czytaka: ………………………………  

Data zwrotu Czytaka: …………………………………….…  

Oświadczam, że zapoznałem/am się z treścią Regulaminu wypożyczania odtwarzaczy cyfrowych 

książek mówionych przeznaczonych dla osób z dysfunkcją wzroku w Bibliotece Publicznej  

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

 

➢ Oświadczam, iż w przypadku zgubienia, kradzieży a także zniszczenia lub uszkodzenia 

Czytaka 4 lub akcesoriów przynależnych do Czytaka 4 poniosę pełną odpowiedzialność 

finansową w kwocie odpowiadającej wartości ceny rynkowej zniszczonych lub 

zagubionych akcesoriów, bądź koniecznych napraw.  

 

➢ Oświadczam, że znane mi są zasady przetwarzania moich danych osobowych, określone 

w regulaminie korzystania ze zbiorów i usług Biblioteki Publicznej im. W.J. Grabskiego w 

Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy oraz w załączniku nr 2 do Regulaminu odtwarzaczy 

cyfrowych książek mówionych przeznaczonych dla osób z dysfunkcją wzroku w Bibliotece 

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

 

➢ Oświadczam, że w chwili wypożyczenia sprawdziłem/am stan wypożyczanego urządzenia 

oraz: * 

 nie zgłaszam żadnych zastrzeżeń co do jego stanu 

  

 stwierdzam następujące usterki/braki:  

……………………………………………………………………………………………………..….…

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………… 

➢ Oświadczam, iż zwrócę Czytak 4 z taką samą zawartością pamięci, jak  

w momencie jego wypożyczenia.  

 

 

 

……………………                                                          ………………………  

      Podpis Bibliotekarza                                                         Podpis Czytelnika 

        lub prawnego opiekuna w przypadku 

        osób niepełnoletnich 

 

 * - zaznaczyć właściwe „x” 

 

 



Załącznik nr 2 do Regulaminu wypożyczania Czytaka 4 – odtwarzacza cyfrowych książek mówionych 

przeznaczonych dla osób z dysfunkcją wzroku w Bibliotece Publicznej im. W.J. Grabskiego w 

Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy 

 

 

Informacja o zasadach przetwarzania danych osobowych 

 

Korzystanie z usługi wypożyczenia Czytaka 4 – odtwarzacza cyfrowych książek mówionych 
przeznaczonych dla osób z dysfunkcją wzroku wiąże się z przetwarzaniem przez Bibliotekę danych 
osobowych stanowiących dane o stanie zdrowia czytelnika. Celem przetwarzania jest ustalenie 
uprawnienia do korzystania z tej usługi oraz udokumentowanie faktu wypożyczenia czytnika. 
Przetwarzanie jest niezbędne do zawarcia i wykonania umowy z czytelnikiem oraz do wykonania 
obowiązku prawnego ciążącego na Bibliotece, wynikającego z art. 3 i 4 ustawy o zapewnianiu 
dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. Podanie danych jest dobrowolne ale niezbędne do 
korzystania z usługi. 
 
Administratorem danych osobowych jest Biblioteka Publiczna im. W.J. Grabskiego w Dzielnicy Ursus 
m.st. Warszawy, tel. 22 843 00 00, email: sekretariat@bpursus.waw.pl. Dane kontaktowe inspektora 
ochrony danych: iod@bpursus.waw.pl. 
 
W pozostałym zakresie zastosowanie ma informacja o zasadach przetwarzania danych osobowych 
czytelników Biblioteki, dostępna w placówkach Biblioteki oraz w serwisie www pod adresem 
https://portal.bpursus.waw.pl/bip/ochrona-danych-osobowych, pozycja nr 1. 
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