załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 3/2020
Dyrektora Biblioteki Publicznej w Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy
z dnia 20 stycznia 2020 r.
w sprawie wprowadzenia regulaminu usługi „Newslettera” w Bibliotece Publicznej w Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy

Regulamin usługi „Newslettera”
1. Witryna http://bibliotekabemowo.pl/ umożliwia zapisanie się do newslettera
i otrzymywanie drogą elektroniczną bezpłatnego newslettera wysyłanego przez
Bibliotekę Publiczną w Dzielnicy Bemowo w Warszawie (kod pocztowy: 01-381) przy
ul. Powstańców Śląski 17 (dalej: „Biblioteka”).
2. Zapis do newslettera wymaga podania adresu e-mail. Adres e-mail podany do usługi
będzie służył jedynie do wysyłania czytelnikowi newslettera.
3. Po zapisaniu się do newslettera czytelnicy będą otrzymywać informacje
o aktualnościach i działaniach Biblioteki. Wiadomości newslettera są wysyłane w trybie
co najmniej miesięcznym.
4. Czytelnik może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania newslettera. Należy
przesłać drogą mailową stosowne oświadczenie.
5. Wszelkie pytania i uwagi dotyczące newslettera należy zgłaszać na adres
sekretariat@e-bp.pl. Biblioteka podejmie starania, aby odpowiedzieć na Państwa
pytania w ciągu 3 dni roboczych.
6. Administratorem Państwa danych osobowych jest Biblioteka Publiczna w Dzielnicy
Bemowo m. st. Warszawy z siedzibą w Warszawie (01-381), przy ul. Powstańców
Śląskich 17, zwana dalej Biblioteką.
7. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym jest kontakt pod
adresem e-mail: iod@e-bp.pl. lub pisząc na adres siedziby Biblioteki.
8. Administrator
przetwarza
udostępnione
mu
dane
osobowe
zgodnie
z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – RODO) – art. 6 ust. 1 lit
a) – na podstawie udzielonej zgody na wykorzystanie Państwa adresu e-mail w celu
wysyłania informacji o działalności Biblioteki. Udzielona zgoda może zostać cofnięta w
dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego
dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
9. Państwa dane osobowe będą przechowywane aż do czasu otrzymania od Państwa
żądania zakończenia subskrypcji newslettera – dane zostaną usunięte. Państwa dane
osobowe zostaną usunięte także w przypadku podjęcia przez Administratora decyzji
o zakończeniu świadczenia newslettera.
10. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje Państwu prawo dostępu
do treści swoich danych, do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania,
prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia
danych i ich kopii.
11. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu danych
osobowych przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony
Danych Osobowych.
12. Podanie danych osobowych przez Państwa jest dobrowolne lecz niezbędne w celu
otrzymywania informacji zawartych w newsletterze.

