
Міська публічна бібліотека  

в Конині Картка зобов'язань 

Ім'я та прізвище читача: Nr картки: Дата народження: Місце праці: PESEL: 

Адрес проживання: Адреса для кореспонденції: 

Назва місця роботи/навчання:  

  

 

Документ особи: Tелефонний номер: 

Місце народження: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cлужбовий телефон: 

 

 

 

 

 

 

Додаткові дані: 

Порука Гаранта (заповнити, якщо стосується) 

Я, законний опікун (батько, мати), несу повну відповідальність за виконання моїм 

неповнолітнім підопічним зобов'язань перед муніципальною публічною бібліотекою ім. Cофії 

Урбановської (далі - Бібліотека) в Коніні (повернення позик та сплата фінансових розрахунків). 

Дата та підпис Гаранта: ..............................................................................  

 Я заявляю, що наведені вище дані правдиві1.  

 Я заявляю, що мені відомі правила користування ресурсами Бібліотеки, що містяться в 

Положенні і я зобов'язуюсь їх дотримуватися.  

 Заявляю, що я ознайомився з правилами збору та обробки персональних даних Бібліотекою.  

 Я даю згоду на обробку мого номера телефону для контактів щодо позики бібліотечних 

колекцій. 

 Я даю згоду на обробку моєї адреси електронної пошти, щоб створити мій обліковий запис 

онлайн-читання, що дозволить мені замовляти, бронювати та поновлювати книги, які я 

позичив. 

 Цим заявляю про вступ до Асоціації друзів міської публічної бібліотеки в Коніні.  

 

 

Дата та підпис: ............................................................................................  

 

1 Обов'язкова декларація. 

2 Положення Товариства друзів міської публічної бібліотеки м. Конін, доступне на сайті Асоціації у вкладці 

«Положення». 

  



Інформаційне положення для Читача 
1. Адміністратором оброблених персональних даних є міська публічна бібліотека ім. Софії 

Урбановської в Конині (далі – Бібліотека) з місцезнаходженням: вул. Dworcowa/Дворцова 13, 

REGON: 311097510. 

2. Бібліотека призначила спеціаліста із захисту даних, з яким можна зв’язатися на електронну 

пошту iod@mbp.konin.pl або за телефоном 63 242 85 37 доб. 107. 

3. Ваші персональні дані будуть оброблятися з наступними цілями: а) обміну, запозичення та 

перевірки повернення бібліотечних матеріалів, б) доступу в режимі онлайн до облікового 

запису Читача, в) надсилання інформації про можливість збору зарезервованих бібліотечних 

матеріалів, г) надсилання відомостей про дату повернення запозичених бібліотечних 

матеріалів, д) розсилання нагадувань про перевищення строку повернення бібліотечних 

матеріалів, е) підготовка статистичних даних відповідно до Закону про державну статистику від 

29 червня 1995 р. (Вісник законів від 2020 р., ст. 443, зі змінами), ж) надання можливості 

використання колекцій інших бібліотек у рамках «міжбібліотечного абонементу», з) 

використання цифрових читачів розмовних книг CZYTAK/читак, i) запозичення пристрою для 

читання електронних книг, к) реєстрація відвідування реєстру, л) пред'явлення можливих 

юридичних позовів чи позовів про стягнення боргів, у тому числі уповноваженими, відповідно 

до законодавства, суб'єктами, з метою проведення розслідування та виявлення події 

винуватості.  

4. Надання необхідних персональних даних є обов'язковим. Вони підтверджуються за 

допомогою посвідчення особи або іншого документа, що посвідчує особу, у зв’язку з 

особливим юридичним обов’язком – охороною національних культурних цінностей [Закон від 

27 червня 1997 року про бібліотеки (Вісник законів від 2019 року, ст. 1479 із змінами)]. 

5. Надання додаткових персональних даних, таких як: адреса електронної пошти, номер 

телефону є добровільним. Вони можуть бути оброблені лише на підставі згоди для таких цілей: 

а) ведення облікового запису читача, б) повідомлення про дати повернення бібліотечних 

матеріалів, в) повідомлення про можливість збору замовлених або зарезервованих 

бібліотечних матеріалів, г) ведення листування подібного характеру, д) контакти, пов’язані з 

орендою цифрових програвачів аудіо-книг CZYTAK/читак або читачів електронних книг. 

6. Одержувачем персональних даних є: а) компанія, відповідальна за програмне забезпечення 

Бібліотеки на серверах, де зберігаються дані, б) компанія, відповідальна за надсилання SMS-

повідомлень щодо можливості збору книг, в) повірений з надання послуг зі стягнення боргів 

для бібліотеки (фірма - колектор).  

7. Одержувачі не набувають і не мають права самостійно приймати рішення щодо обробки цих 

даних, а лише виконують доручення Бібліотеки. 

8. Персональні дані зберігатимуться: а) на період перебування читача Бібліотеки, але не довше 

5 років з кінця року, в якому востаннє було запозичено бібліотечні позиції, а для осіб, які 

користуються читальною залою, 5 років з датu останнього візиту, б) у разі стягнення штрафів чи 

інших платежів - аж до моменту стягнення цих зборів, в) для підготовки статистичних даних, 

передбачених законом, які зберігатимуться під час  чинності відповідних положень закону, г) на 

період, необхідний для виконання договорів, пов'язаних з орендою цифрових програвачів 

аудіо-книг та читачів електронних книг, д) доки читач не відкликає свою згоду на обробку 

даних. 

9. Персональні дані не будуть передані до третіх країн, тобто за межі Європейської економічної 

зони, або до міжнародних організацій. 

10. Особи, які користуються матеріалами та послугами Бібліотеки, мають право на доступ до 

своїх даних та їх виправлення, видалення, обмеження обробки, право на заперечення, право в 

будь-який час відкликати згоду. 
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