Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
w Bibliotece Jagiellońskiej oraz pozostałych bibliotekach UJ
Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej
„RODO”) Uniwersytet Jagielloński informuje, że:
•

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytet Jagielloński,
ul. Gołębia 24, 31-007 Kraków, reprezentowany przez Rektora UJ.

•

Uniwersytet Jagielloński wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, ul. Gołębia 24,
30-007 Kraków, pokój nr 5. Kontakt z Inspektorem możliwy jest przez e-mail:
iod@uj.edu.pl lub pod nr telefonu 12 663 1225 – w dniach od poniedziałku do piątku,
w godzinach od 8:00 do 15:00.

• Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu umożliwienia Pani/Panu

korzystania z usług Biblioteki Jagiellońskiej i innych bibliotek UJ - tj. wystawienia lub
uaktywnienia karty bibliotecznej w danym roku akademickim oraz wykonywania
transakcji wypożyczeń/zwrotów - zarówno w wypożyczalniach, jak i w czytelniach,
na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO oraz art. 6 ust. 1 lit. e) RODO w związku
z art. 11 ust. 1 pkt. 9 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.
• Podanie przez Panią/Pana danych osobowych wynika z przepisów powszechnie
obowiązującego prawa i jest warunkiem korzystania z bibliotek i czytelni.
Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości aktywacji karty
bibliotecznej oraz korzystania z bibliotek i czytelni.
• Pani/Pana dane będą częściowo przetwarzane w sposób zautomatyzowany
(zautomatyzowane wysyłanie pocztą elektroniczną przypomnień o terminie zwrotu
wypożyczonego dzieła oraz upomnień, wykonywanie transakcji wypożyczeń
/zwrotów w systemie bibliotecznym) oraz tradycyjnie - realizacja zamówień
złożonych elektronicznie (rewers online) do wypożyczalni miejscowej,
międzybibliotecznej i czytelń.
• Pani/Pana dane osobowe będą powierzone podmiotom, z którymi Uniwersytetem
Jagielloński zawarł stosowne umowy powierzenia w zakresie administracji system
bibliotecznym.

• Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich (poza Europejski
Obszar Gospodarczy) ani do organizacji międzynarodowych.
• Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres korzystania ze zbiorów
bibliotek oraz przez okres przedawnienia roszczeń związanych z korzystaniem z oferty
Biblioteki Jagiellońskiej oraz pozostałych bibliotek UJ, a po tym okresie, jedynie
w przypadku i w zakresie, w jakim będą wymagać tego przepisy prawa. Po upływie
okresu przetwarzania dane zostaną nieodwracalnie usunięte lub zanonimizowane.
• Posiada Pani/Pan prawo do: uzyskania informacji o przetwarzaniu danych osobowych
i uprawnieniach przysługujących zgodnie z RODO, dostępu do treści swoich danych
oraz ich sprostowania, a także prawo do usunięcia danych osobowych ze zbiorów
administratora (chyba że dalsze przetwarzanie jest konieczne dla wykonania
obowiązku prawnego albo w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń), oraz
prawo do ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu
wobec przetwarzania – w przypadkach i na warunkach określonych w RODO.
• Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu.

• Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych w razie uznania, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza
przepisy RODO.

