REGULAMIN

PRACOWNI INTERNETOWEJ

1. Z pracowni internetowej mogą korzystać osoby spełniające następujące
kryteria:
a)osoby odpowiedzialne za powierzony sprzęt,
b)przestrzegające Regulaminu Pracowni Internetowej.
2. Użytkownik pracowni internetowej zobowiązany jest do podania niezbędnych
opiekunowi pracowni, danych osobowych, które będą wykorzystane w celach
statystycznych (imię i nazwisko).
3. Użytkownicy zobowiązani są do przestrzegania norm obyczajowych,
powszechnie obowiązujących w miejscu publicznym, szczególnie w zakresie
zachowania kultury osobistej.
4. Zabrania się instalowania własnych programów czy gier.
5. Zabrania się korzystania z internetowych stron upowszechniających
pornografię i przemoc oraz używania sprzętu do gier komputerowych.
6. Przy stanowisku mogą przebywać maksymalnie dwie osoby.
7. Korzystanie z pracowni odbywa się w podanych godzinach otwarcia wyłącznie
w obecności opiekuna pracowni.
8. Opiekun pracowni ma prawo sprawdzania przeglądanych przez użytkownika
stron.
9. Użytkownicy korzystający z poczty internetowej zobowiązani są do
odczytywania wiadomości wyłącznie w wersji zweryfikowanej i zabezpieczonej,
zabrania się zapisywania ewentualnych załączników pocztowych bez
pozwolenia opiekuna pracowni.
10. Limit czasu pracy przy stanowisku komputerowym zależny jest od ilości osób
aktualnie chcących skorzystać z pracowni (minimalny czas 30 minut).
11. Za korzystanie z pracowni internetowej (przeglądanie stron, poszukiwanie
informacji, tworzenie dokumentów) użytkownik nie ponosi żadnych opłat.
12. Ewentualne opłaty, np. za wydruki i inne usługi są przedstawione w cenniku.
13. Użytkownik nie stosujący się do przepisów niniejszego Regulaminu może
decyzją opiekuna pracowni utracić czasowo lub całkowicie prawo korzystania
ze stanowisk komputerowych.
14. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Uwagi i życzenia dotyczące funkcjonowania Biblioteki czytelnicy mogą zgłaszać Dyrektorowi
Biblioteki.

KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 13 i 14 ogólnego rozporządzenia RODO Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (EU)
(2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016) informuję, iż:
1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Dyrektor Biblioteki Miejskiej w Kościerzynie. Z
Administratorem Danych można skontaktować się z telefonując pod numer: 58 686-21-48 lub
wysyłając pisemną korespondencję na adres: ul. Rynek 21; 83-400 Kościerzyna
2. Z inspektorem ochrony danych można się skontaktować wysyłając email na: kontakt@piodo.org.pl lub
wysyłając pisemną korespondencję na adres jw. z dopiskiem „IOD”.
3. Państwa dane przetwarzane są w celach obsługi użytkowników biblioteki. Podstawą prawną
przetwarzania pozyskanych danych jest przepis prawa: Ustawa z dn. 27.06. 1997 r. o bibliotekach
(art. 4, ust 1, pkt.2).
4. Dane osobowe przetwarzane są wyłącznie w zakresie związanym z realizacją powyższych celów. Nie
udostępniamy Państwa danych innym odbiorcom oprócz podmiotów upoważnionych na podstawie
przepisów prawa.
5. Administrator nie zamierza przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego ani do organizacji
międzynarodowych.
6. Zebrane dane będą przechowywane do chwili realizacji zadań związanych z użytkowaniem zbiorów
biblioteki
7. Mają Państwo prawo żądać od Administratora dostępu do swoich danych, ich sprostowania,
zaktualizowania, jak również do ograniczenia przetwarzania danych.
8. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora przysługuje Państwu prawo
wniesienia skargi do organu nadzorczego.
9. Przekazanie nam Państwa danych osobowych jest wymogiem ustawowym, dotyczy każdego
użytkownika, wobec którego realizujemy cele opisane w punkcie 3.
10. Dysponując danymi osobowymi Administrator nie będzie podejmował wobec Państwa
zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania*.

* Profilowanie oznacza dowolną formę zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na
wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej, w szczególności
do analizy lub prognozy aspektów dotyczących pracy tej osoby fizycznej, jej sytuacji ekonomicznej, zdrowia,
osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się.

Kościerzyna, dn. 25.05.2017r.

