
           Akademia Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi 

w trybie art. 13 ust. 1 i 2 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, zwanego dalej RODO informuje: 

 

1. Administratorem danych osobowych jest Akademia Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi                           

z siedzibą w Łodzi przy ul. Wojska Polskiego 121. 

2. Dane osobowe są przetwarzane przez Administratora na podstawie : 

- udzielonej zgody – art. 6 ust. 1 lit. a RODO. 

- ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1479. 

3. Kontakt w sprawie przetwarzania danych osobowych: Inspektor Ochrony Danych Osobowych:   iodo@asp.lodz.pl   

4. Dane osobowe podane w formularzu karty bibliotecznej przetwarzane będą, w celu udostępniania zbiorów 

bibliotecznych oraz prowadzenia windykacji wypożyczonych materiałów bibliotecznych. 

5. Dane przekazywane będą następującym odbiorcom:  podmiotom wspierającym Administratora w świadczeniu usług 

drogą elektroniczną, czyli takich, które dostarczają i serwisują systemy informatyczne Akademii Sztuk Pięknych.      

Dane mogą zostać także przekazane innym podmiotom przetwarzającym dane osobowe w imieniu Administratora, na 

podstawie umów powierzenia przetwarzania danych osobowych. Podmioty te będą przetwarzać dane tylko i wyłącznie 

w zakresie i celu ściśle wskazanym umową powierzenia przetwarzania danych. W razie konieczności administrator jest 

zobowiązany przekazać dane osobowe organom publicznym w ramach i na podstawie obowiązujących przepisów. 

6. Dane osobowe będą przetwarzane w formie papierowej i elektronicznej. 

7. Dane osobowe przetwarzane będą przez cały okres korzystania czytelnika z usług biblioteki, w zakresie 

udostępnienia zbiorów bibliotecznych oraz w możliwym postępowaniu windykacyjnym wypożyczonych materiałów 

bibliotecznych. Po tym terminie, dane osobowe będą niezwłocznie niszczone.  

8. Dane  będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane. 

9. Każdemu kogo dane dotyczą przysługuje prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym 

momencie. Cofnięcie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na 

podstawie zgody przed  jej cofnięciem, jednak cofnięcie zgody, będzie miało konsekwencje w postaci braku 

możliwości udostępniania materiałów bibliotecznych poza teren biblioteki 

10.  Każdemu kogo dane dotyczą, przysługuje prawo do żądania dostępu do danych osobowych, dotyczących jego 

osoby, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.  

11. Każda osoba , której dane dotyczą ma prawo wnieść skargę do organu nadzorczego tj. do Prezesa Urzędu Ochrony 

Danych Osobowych, gdy uzna , iż przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych    

 

 
 

Data…………………… Podpis (czytelny)………………………………………………………… 

  

Oświadczam, że regulaminy korzystania z Biblioteki są mi znane i zobowiązuje się do ścisłego ich przestrzegania. 

1. Regulamin Biblioteki Akademii Sztuk Pięknych im. Wł. Strzemińskiego w Łodzi wprowadzony zarządzeniem 

Rektora Akademii Sztuk Pięknych (Zarządzenie nr 43/2015 z dnia 10. 03. 2015 r.) 

2. Regulamin Czytelni Głównej i Wypożyczalni Biblioteki Akademii Sztuk Pięknych im. Wł. Strzemińskiego                  

w Łodzi, wprowadzony zarządzeniem Rektora Akademii Sztuk Pięknych (Zarządzenie nr 43/2015 z dnia                     

08. 06. 2015 r.).  

 

Data……………………………………      

Podpis (czytelny) użytkownika biblioteki……………………………………… 

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych 

 

 Wyrażam zgodę, w trybie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 

2016r. w sprawie  ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu 

takich danych (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO, na przetwarzanie przez Akademię Sztuk Pięknych 

im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi, ul. Wojska Polskiego 121 podanych przeze mnie w Bibliotece Akademii w formularzu 

pisemnym karty bibliotecznej danych osobowych, w celu korzystania ze zbiorów bibliotecznych 

Data……………………………………      

Podpis (czytelny) użytkownika biblioteki……………………………………… 

 

mailto:iodo@asp.lodz.pl


 


