RODO

25 maja 2018 r.

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 Rozporz dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w zwi zku z przetwarzaniem danych
osobowych (…) („Rozporz dzenie Ogólne”) informuj , i :
I. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytet Jagiello ski, ul. Goø bia
24, 31-007 Kraków.
II. W Uniwersytecie Jagiello skim zostaø wyznaczony Inspektor Ochrony Danych, ul.
Goø bia 24, 31-007 Kraków, pokój 31, e-mail: iod@uj.edu.pl, tel.: 12 663 12 25.
III. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane b d w celu wystawienia lub uaktywnienia karty
bibliotecznej w danym roku akademickim na podstawie art. 88 ust. 4 ustawy Prawo o
szkolnictwie wy szym oraz wykonywania transakcji wypo ycze /zwrotów zarówno w
wypo yczalniach jak i w czytelniach.
IV. Podanie przez Pana/Pani danych osobowych jest warunkiem wystawienia lub
uaktywnienia karty bibliotecznej na kolejny rok akademicki. Podanie danych jest dobrowolne,
jednak konsekwencj ich niepodania b dzie brak mo liwo ci korzystania z Biblioteki.
V. Pani/Pana dane b d
cz ciowo przetwarzane w sposób zautomatyzowany
(zautomatyzowane wysyøanie poczt elektroniczn przypomnie o terminie zwrotu
wypo yczonego dzieøa oraz upomnie , wykonywanie transakcji wypo ycze /zwrotów w
systemie bibliotecznym) oraz tradycyjnie – realizacja zamówie zøo onych elektronicznie
(rewers online) do wypo yczalni miejscowej, mi dzybibliotecznej i czytel .
VI. Pani/Pana dane osobowe b d
korzystania ze zbiorów Biblioteki.

przechowywane przez okres 5 lat lub przez okres

VII. Posiada Pani/Pan prawo do: dost pu do tre ci swoich danych oraz ich sprostowania, a
tak e prawo do usuni cia, ograniczenia przetwarzania danych, przenoszenia, wniesienia
sprzeciwu wobec przetwarzania – w przypadkach i na warunkach okre lonych w
Rozporz dzeniu Ogólnym. Aby sprostowa b d usun
dane nale y o tym fakcie
powiadomi Bibliotek w celu wprowadzenia zmian przez uprawnionych pracowników.
VIII. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urz du Ochrony Danych Osobowych
gdy uzna Pani/Pan, i przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotycz cych narusza
przepisy Rozporz dzenia Ogólnego.

