
Informacja o zasadach przetwarzania danych osobowych  
w związku z udostępnieniem Bibliotece Publicznej im. W.J. Grabskiego 

w Dzielnicy Ursus materiałów z własnych zbiorów 

Uprzejmie dziękujemy za udostępnienie nam materiałów (fotografii, filmów, nagrań audio lub 

wideo, wycinków prasowych, ustnych relacji) w celu wzbogacenia zasobów Biblioteki ilustrujących 

historię Biblioteki, miasta i dzielnicy Ursus oraz ich mieszkańców.  

Ze względu na to, że materiały te mogą zawierać dane, które na gruncie obowiązujących 

przepisów mogą być uznane za dane osobowe a także ze względu na przetwarzanie danych 

osobowych identyfikujących strony zawieranej umowy licencyjnej, prosimy o zapoznanie się 

z informacją o zasadach przetwarzania tych danych.  

Prosimy również o przekazanie tej informacji znanym Państwu osobom, które występują 

w udostępnionych nam materiałach. Ze względu na charakter tych materiałów i sposób ich 

pozyskania w większości przypadków nie jesteśmy w stanie sami przekazać im tej informacji. 

I. Informacje ogólne 

1. Administrator danych i Inspektor Ochrony Danych 

Administratorem danych jest Biblioteka Publiczna im. W.J. Grabskiego w Dzielnicy Ursus 

m.st. Warszawy, z siedzibą w Warszawie, przy ul. Plutonu AK „Torpedy” 47, kod pocztowy 02-495, 

tel. 22 882 43 00, email: sekretariat@bpursus.waw.pl. W sprawach dotyczących przetwarzania 

danych osobowych prosimy kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem poczty 

elektronicznej iod@bpursus.waw.pl lub pisemnie pod adresem Biblioteki. 

2. Uprawnienia osób, których dane dotyczą 

Osobom, których dane dotyczą przysługuje prawo żądania dostępu do danych, ich sprostowania, 

ograniczenia ich przetwarzania oraz ich usunięcia, a także prawo wniesienia sprzeciwu wobec 

przetwarzania, prawo do przeniesienia danych i prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu 

Ochrony Danych Osobowych (uodo.gov.pl). Korzystanie z tych praw odbywa się na warunkach i 

na zasadach określonych w Ogólnym rozporządzeniu o ochronie danych (RODO). 
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II. Przetwarzanie danych osób udostępniających materiały Bibliotece  

1. Cel i podstawa prawna przetwarzania danych 

Dane przetwarzane są w celu zawarcia i wykonania umowy z osobą udostępniającą materiały, 

na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO) oraz w celu 

prezentowania informacji o źródle tych materiałów (imienia i nazwiska oraz innych informacji 

podanych przez osobę udostępniającą materiały), na podstawie zgody tej osoby. Dane 

kontaktowe są przetwarzane na podstawie zgody. Zgoda może zostać wycofana w dowolnym 

momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano do chwili jej 

wycofania. 

2. Zakres przetwarzanych danych 

Dane niezbędne do identyfikacji osoby udostępniającej i kontaktowania się z nią w sprawach 

dotyczących udostępnionych materiałów. 

3. Dobrowolność podania danych 

Dane w zakresie: imię, nazwisko i adres zamieszkania są przekazywane dobrowolnie lecz ich 

podanie jest niezbędne do zawarcia umowy i przyjęcia przez Bibliotekę udostępnianych 

materiałów. Dane kontaktowe (nr telefonu oraz adres e-mail) są przekazywane dobrowolnie. 

4. Udostępnianie danych 

Za zgodą osoby, która udostępniła materiały, będą one opatrzone imieniem i nazwiskiem tej 

osoby. 

Dane o autorze materiałów stanowiących utwór w rozumieniu prawa autorskiego będą 

prezentowane na podstawie obowiązku prawnego wynikającego z ustawy o prawie autorskim 

i prawach pokrewnych, o ile autor nie zastrzeże inaczej. Źródłem danych o autorze jest osoba 

udostępniająca, chyba że Biblioteka wejdzie w posiadanie innych, wiarygodnych informacji na ten 

temat. 

Dane w pełnym zakresie mogą być powierzane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie 

Biblioteki w celu i w zakresie określonym przez Bibliotekę. 

Dane mogą też być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich przetwarzania na podstawie 

przepisów prawa. 



5. Okres przechowywania 

Dane będą przechowywane tak długo, jak długo będzie występować konieczność 

udokumentowania praw Biblioteki do udostępnionych jej materiałów. Dane będą przechowywane 

również po tym terminie, jeżeli wynikać to będzie z obowiązujących przepisów o archiwizacji lub 

innej prawnie uzasadnionej potrzebie (np. ustalanie, dochodzenie i obrona roszczeń). 

III. Przetwarzanie danych osobowych znajdujących się w udostępnianych 
materiałach 

1. Cel i podstawa prawna przetwarzania danych 

Dane są przetwarzane w celu archiwalnym w interesie publicznym oraz w celu prowadzenia 

badań historycznych na podstawie przesłanki wykonania zadania realizowanego w interesie 

publicznym (art. 6 ust 1 lit. e Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych), a także w celu 

promowania i dokumentowania działalności Biblioteki na podstawie uzasadnionego prawnie 

interesu Biblioteki, którym jest potrzeba dokumentowania prowadzonej działalności oraz dążenie 

do zaspakajania potrzeb mieszkańców dzielnicy i innych osób, zarówno w zamiarze informowania 

o prowadzonej działalności jak i zachęcania do udziału w niej. Zgromadzone i prezentowane 

materiały służą udokumentowaniu historii miasta i dzielnicy Ursus oraz jej mieszkańców, 

rozbudzeniu zainteresowania tą historią i przyczynienia się do badań historycznych nad historią 

dzielnicy, miasta i kraju oraz ich mieszkańców. 

W przypadku rozpowszechniania wizerunków osób występujących w udostępnionych materiałach, 

w przypadku których nie zachodzą wyjątki wyłączające obowiązek uzyskania zezwolenia na 

rozpowszechnianie, podstawą prawną jest zgoda tych osób udzielona osobie udostępniającej 

materiały i obejmująca rozpowszechnianie wizerunku przez Bibliotekę w sposób określony 

w niniejszej informacji. 

2. Zakres przetwarzanych danych 

Zakres danych, jakie mogą wystąpić w udostępnianych Bibliotece materiałach jest następujący: 

a) imiona i nazwiska oraz adresy zamieszkania osób fizycznych, 

b) wizerunki oraz nagrania głosu i obrazu, zarówno współczesne jak i o charakterze 

historycznym, przedstawiające zidentyfikowane lub możliwe do zidentyfikowania osoby 

lub zawierające informacje o takich osobach, 

c) informacje o przedstawionych na fotografiach lub wymienionych w dokumentach 

zidentyfikowanych lub możliwych do zidentyfikowania osobach, 

d) informacje o autorach udostępnianych materiałów, 



e) inne dane osobowe niemieszczące się w powyższych kategoriach, a dotyczące osób 

fizycznych, znajdujące się w udostępnionych i prezentowanych materiałach. 

Dane mogą dotyczyć zarówno osób udostępniających materiały Bibliotece, jak i innych osób. 

Źródłem danych o tych innych osobach jest ten, kto udostępnił nam prezentowane materiały. 

Z biegiem czasu mogą pojawić się dodatkowe informacje o tych osobach, być może pozwalające 

na ich pełną identyfikację, pochodzące albo od nich samych albo od innych osób, odwiedzających 

naszą Bibliotekę. W każdym takim przypadku decyzja o opublikowaniu dodatkowych informacji, 

uzupełniających wiedzę o osobach występujących w materiałach dostępnych w naszym zasobach 

będzie podejmowana z uwzględnieniem interesów tej osoby oraz obowiązujących zasad 

przetwarzania danych osobowych.  

3. Dobrowolność podania danych 

Wszystkie materiały i zawarte w nich dane osobowe są udostępniane dobrowolnie. 

4. Udostępnianie danych przez Bibliotekę 

Dane mogą być rozpowszechniane przez Bibliotekę w sieci Internet (w serwisie www oraz 

profilach Biblioteki w mediach społecznościowych), a także w sposób tradycyjny, w lokalach 

Biblioteki oraz współpracujących z nią instytucji i organizacji, jak również podczas imprez 

plenerowych. Ze względu na charakter sieci Internet należy mieć na uwadze, że dostęp do tych 

danych mogą uzyskać osoby z całego świata, w tym z państw, w których ochrona danych 

osobowych jest na niższym poziomie niż w Unii Europejskiej. 

Dane mogą również być powierzane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Biblioteki, w celu 

i w zakresie określonym przez Bibliotekę. 

Dane mogą też być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich przetwarzania na podstawie 

przepisów prawa. 

5. Okres przechowywania 

Ze względu na cel przetwarzania nie jest określony termin usuwania tych danych. Ich usunięcie 

może nastąpić w wyniku realizacji uprawnień osób, których dane osobowe występują w tych 

materiałach (na ich żądanie) lub w wyniku decyzji o ich dalszej nieprzydatności do celów dla jakich 

zostały zebrane – o ile nie będzie to kolidować z przepisami zezwalającymi lub nakazującymi ich 

dalsze przetwarzanie.  


