Klauzula informacyjna dla osób korzystających z Biblioteki Naukowej UTH:
1. Administratorem Pani/Pana danych jest Uczelnia Techniczno-Handlowa
im. Heleny Chodkowskiej, 02-231 Warszawa, ul. Jutrzenki 135.
2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadao ustawowych
realizowanych przez bibliotekę. W związku z tym, podstawowym celem
przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest udostępnianie zbiorów biblioteki,
odzyskiwanie ich lub ich wartości oraz prowadzenie działalności statystyczno-sprawozdawczej. Pani/Pana dane mogą byd także przetwarzane w celach
informacyjnych oraz w celu realizacji zadao biblioteki o charakterze naukowo-popularyzatorskim.
3. Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. e RODO1
(przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie
publicznym) oraz art. 6 ust. 1 lit. c RODO (ustawa z dnia 27 czerwca 1997r.
o bibliotekach; Dz. U. Nr 85, poz. 539, ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo
o szkolnictwie wyższym i nauce; Dz.U. z 2020 r. poz. 85, z późo. zm.).
4. Pani dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom, za wyjątkiem
podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa oraz podmiotom, którym
Administrator powierzył przetwarzanie danych na podstawie zawartych umów.
W przypadku wypożyczeni międzybibliotecznych Pani/Pana dane osobowe, mogą
zostad udostępnione bibliotece realizującej wypożyczenie.
5. Dane będą przechowywane do czasu realizacji celu przetwarzania, a po tym czasie
w okresie dochodzenia roszczeo lub wykonania innych zadao wynikających
z przepisów prawa.
6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji celów,
do których zostały zebrane.
7. Ma Pani/Pan prawo dostępu do danych i uzyskania ich kopii, sprostowania danych,
ograniczenia przetwarzania oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
8. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu
Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie Pana/Pani danych
osobowych narusza przepisy RODO.

1

Rozporządzenie 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), Dz. Urz. UE L 119
z 4 maja 2016 r., s. 1, ze zm.

