
 

 Regulamin Programu Partnerskiego 

Załącznik nr 1 do  

Zarządzenia 2/2019 Dyrektora Biblioteki Publicznej w Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy 

 z dnia 14 stycznia 2019 r. 
 w sprawie wprowadzenia Regulaminu Programu Partnerskiego 

 

Regulamin Programu Partnerskiego 

Art. I 

1. Regulamin Programu Partnerskiego określa zasady współpracy w 

Programie Partnerskim pomiędzy Biblioteką Publiczną w Dzielnicy 

Bemowo m.st. Warszawy oraz Partnerem, prawa i obowiązki Partnera i 

Biblioteki oraz wszelkie informacje porządkowe. 

2. Partner akceptując warunki niniejszego regulaminu wyraża zgodę na 

współpracę z Biblioteką na warunkach określonych w niniejszym 

regulaminie, akceptuje go bez zastrzeżeń oraz wyraża zgodę na włączenie 

jego treści w postaci załącznika stanowiącego integralną część Umowy o 

współpracy. 

 

Art. II 

Definicje 

Użyte w Regulaminie określenia należy rozumieć następująco: 

 

Regulamin – niniejszy dokument; 

Program Partnerski – program polegający na współpracy pomiędzy Biblioteką 

Publiczną w Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy a Partnerem mający na celu 

promocję działalności Partnera przez Bibliotekę w zamian za darowiznę 

przekazaną na rzecz Biblioteki określoną w osobnym oświadczeniu oraz na 

świadczeniu usługi przez Partnera z określonym w umowie upustem lub rabatem 

dla Czytelnika Biblioteki; 

Partner – uczestnik Programu Partnerskiego, który podpisał umowę o 

współpracy; 

Biblioteka – Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Bemowo m.st., Warszawy, ul. 

Powstańców Śląskich 17, 01-381 Warszawa, organizator Programu 

Partnerskiego; 

Czytelnik - osoba posiadająca kartę biblioteczną. 

 

Art. III 

Postanowienia ogólne 

1. Uczestnikiem Programu Partnerskiego mogą być: osoby fizyczne prowadzące 

działalność gospodarczą lub osoby prawne i inne jednostki organizacyjne, które 

zaakceptują Umowę i Regulamin Programu Partnerskiego. 

2.  Uczestnictwo w Programie Partnerskim jest dobrowolne. 

 

 

 



 

 

Art. IV 

Rozpoczęcie współpracy 

1. W celu przystąpienia do Programu Partnerskiego każdy zainteresowany 

uczestnictwem w programie winien zapoznać się z Regulaminem Programu 

Partnerskiego, a następnie podpisać Umowę o współpracy wraz z niniejszym 

Regulaminem. 

2. Dokonanie przez potencjalnego partnera czynności wskazanych w ust. 1 

stanowi zgodę na przystąpienie do Programu Partnerskiego. 

 

Art. V 

Ograniczenia 

Biblioteka zastrzega sobie prawo do monitorowania działań Partnera i 

rozwiązania Umowy ze skutkiem natychmiastowym, w następujących 

przypadkach: 

1. umieszczenia w materiałach promocyjnych partnera informujących o 

uczestniczeniu w Programie Partnerskim treści naruszających prawo lub 

normy obyczajowe, a w szczególności: 

a. treści pornograficznych i erotycznych, 

b. treści obraźliwych, oszczerczych, naruszających dobra osobiste innych 

osób, 

c. treści nawołujących do szerzenia nienawiści, rasizmu, ksenofobii, 

konfliktów między narodami lub religiami, 

d. treści naruszających prawa autorskie lub inne prawa własności 

intelektualnej, czy też zachęcających do łamania praw autorskich, w 

tym również poprzez udostępnianie informacji lub materiałów 

mogących służyć naruszeniu praw autorskich lub innych praw 

własności intelektualnej. 

2. naruszenia zasad niniejszego Regulaminu bądź warunków Umowy o 

współpracy. 

 

Art. VI 

Funkcjonowanie programu 

1. Partner po zawarciu Umowy o współpracy przesyła Bibliotece 

materiały promocyjne (logo, projekt butonu lub banera o ustalonych 

wymiarach i formacie) oraz informację dotyczącą przewidywanych 

dla Czytelnika rabatów lub upustów, które zostają umieszczone na 

stronie www.bibliotekabemowo.pl oraz innych materiałach 

informacyjno- promocyjnych. 

2. Czytelnik Biblioteki jest informowany przez pracowników 

Biblioteki o możliwości uczestniczenia w programie Partnerskim. 

 

 

 

http://www.bibliotekabemowo.pl/
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Art. VII 

Wymogi wobec Czytelnika korzystającego z Programu Partnerskiego 

1. Tylko karta czytelnika biblioteki uprawnia do dokonywania zakupów lub 

uzyskania świadczonych usług z określonym rabatem lub u Partnerów 

Programu. 

2. Z programu mogą korzystać wyłącznie osoby pełnoletnie. 

Art. VIII 

Obowiązki Partnera 

1. Partner oświadcza, że wszystkie informacje dotyczące jego danych, 

przekazanych przez niego Bibliotece w związku z udziałem w Programie 

Partnerskim są prawidłowe i kompletne, a Partner zobowiązuje się do ich 

stałego aktualizowania. 

2. Partner ponosi pełną odpowiedzialność za wykonanie obowiązków 

wynikających z udziału w Programie Partnerskim, jak również za te 

wynikające z obowiązujących przepisów prawa. Biblioteka z tego tytułu 

nie ponosi żadnej odpowiedzialności. 

3. Partner zobowiązuje się zabezpieczyć Bibliotekę przed jakimikolwiek 

roszczeniami odszkodowawczymi lub innymi żądaniami osób trzecich 

wynikającymi z treści Umowy o współpracy lub Regulaminu. 

4. Partner zobowiązuje się, że w razie wystąpienia osób trzecich z 

jakimikolwiek roszczeniami lub innymi żądaniami wynikającymi z 

Umowy o współpracy lub Regulaminu, wystąpi on do sprawy  w 

charakterze strony oraz przejmie na siebie w całości koszty ewentualnego 

postępowania sądowego, zastępstwa procesowego oraz koszty zasądzone 

lub ustalone w drodze ugody odszkodowań. 

 

Art. IX 

Obowiązki oraz odpowiedzialność Biblioteki 

1. Biblioteka Publiczna na swojej stronie internetowej udostępni informację 

o funkcjonowaniu i zasadach Programu Partnerskiego dla czytelników w 

filiach biblioteki oraz stworzy „podstronę” na której zostaną umieszczone 

loga (butony, banery) Partnerów z informacją o wysokości rabatów dla 

czytelników.  

2. Biblioteka nie ponosi odpowiedzialności za koszty ani szkody poniesione 

przez Partnera w związku z wykonywaniem przez niego obowiązków 

wynikających z Umowy o współpracy z wyjątkiem szkód poniesionych 

przez Partnera z wyłącznej winy Biblioteki. 

3. W żadnym wypadku Biblioteka nie ponosi odpowiedzialności za utracone 

korzyści ani za szkody wyrządzone nieumyślnie. 

 

 



 

 

Art. X 

Rezygnacja z udziału w Programie 

1. Rezygnacja z udziału w Programie Partnerskim odbywa się w momencie 

rozwiązania Umowy o współpracy. 

2. Po rozwiązaniu Umowy o współpracy Partner zobowiązany jest usunąć 

ewentualne materiały informacyjno-promocyjne dotyczące uczestnictwa w 

Programie. 

 

Art. XI 

Inne postanowienia 

1. Biblioteka zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu z ważnych 

przyczyn w każdym czasie. Nowa wersja Regulaminu zostanie przesłana 

Partnerowi pod wskazany adres za pośrednictwem poczty elektronicznej. 

2. We wszystkich sprawach związanych z Programem Partnerskim, adresem e-

mail przeznaczonym do kontaktu z Biblioteką będzie: programpartnerski@e-

bp.pl 

3. W przypadku, gdy Partner podjął działania, które nie są zakazane przez 

niniejszy regulamin, ale zostaną według rozsądnej oceny Biblioteki uznane 

za niepożądane, może on zawiadomić Partnera pocztą elektroniczną o tym 

fakcie, żądając zaprzestania podejmowania tych działań. Niezastosowanie się 

Partnera niezwłocznie do tego żądania stanowi naruszenie niniejszego 

Regulaminu. 

4.  Ochrona danych osobowych Partnera: 

a) Administratorem danych osobowych Partnera jest Biblioteka Publiczna w 

Dzielnicy Bemowo m. st. Warszawy z siedzibą w Warszawie (01-381), ul 

Powstańców Śląskich 17., zwana dalej Biblioteką. 

b) Kontakt do Inspektora Ochrony Danych  Biblioteki jest pod adresem: 

iod@e-bp.pl   

c) Dane osobowe Partnera przetwarzane będą 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 b) w celu realizacji (umowy) Programu 

Partnerskiego. 

d) Dane podane przez Partnera będą przechowywane przez okres realizacji 

Programu Partnerskiego a po ustaniu celu przetwarzania przez czas 

określony w przepisach (min) skarbowych, archiwizacyjnych i innych. 

e) Partner posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich 

poprawiania (sprostowania), usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. 

mailto:programpartnerski@e-bp.pl
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f) Partner posiada prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania  a 

także prawo do przenoszenia danych. 

g) Partner posiada prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony 

Danych Osobowych na niezgodne z prawem przetwarzanie jego danych 

osobowych.  Organ ten będzie właściwy do rozpatrzenia skargi z tym, że 

prawo wniesienia skargi dotyczy wyłącznie zgodności z prawem 

przetwarzana danych osobowych, nie dotyczy zaś  współpracy przy 

realizacji Programu Partnerskiego. 

h) Dane Partnera nie będą przekazywane innym podmiotom oprócz instytucji 

określonych w przepisach prawa, min. takim jak Urząd Skarbowy. 

i) Podanie danych przez Partnera jest dobrowolne, niemniej jest warunkiem 

współpracy w ramach Programu Partnerskiego a nie podanie danych 

uniemożliwi współpracę. 

5. Biblioteka zastrzega sobie prawo do zamknięcia Programu Partnerskiego z 

ważnych przyczyn w całości w każdym czasie. 

 

 
 


