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Zarządzenie nr 7/2023 

Dyrektora Biblioteki Publicznej w Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy   
z dnia 31 stycznia 2023 r. 

w sprawie wprowadzenia regulaminu usługi „Newslettera” w Bibliotece Publicznej w Dzielnicy 
Bemowo m.st. Warszawy 

 
Na podstawie art. 17 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu 
działalności kulturalnej (j.t. Dz.U. 2017.862 ze zm.), § 7 ust. 1 Statutu Biblioteki Publicznej w Dzielnicy 
Bemowo m.st. Warszawy, stanowiącego załącznik nr 1 do uchwały Nr LVI/1420/2017 Rady Miasta 
Stołecznego Warszawy z dnia 19 października 2017 r. (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2017 r. poz. 9666), 
zarządza się co następuje: 

§ 1. 
 

1. Wprowadza się regulamin usługi „Newslettera” w Bibliotece Publicznej w Dzielnicy Bemowo 
m.st. Warszawy. 

2. Regulamin, o którym mowa w ust. 1 stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia. 
 

§ 2. 
Zarządzenie wchodzi z dniem podpisania. 
 
 

 /-/ Anna Fiszer - Nowacka 

Dyrektor Biblioteki Publicznej 

w Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy 

 



załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 7 /2023  
Dyrektora Biblioteki Publicznej w Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy  

z dnia 31 stycznia 2023 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu usługi „Newslettera” 
 w Bibliotece Publicznej w Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy 

 

Regulamin - usługi „Newslettera” w Bibliotece Publicznej w Dzielnicy Bemowo m.st. 
Warszawy 

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. 
 
Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych – usługi „Newslettera” w 
Bibliotece Publicznej w Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy 

 
W związku z realizacją wymogów 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 oraz uchylenia dyrektywy 
95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych; „RODO”), informujemy o zasadach 
przetwarzania Twoich danych osobowych oraz o przysługujących Tobie prawach z tym związanych. 
1. Administratorem Twoich danych osobowych podanych w formularzu zapisu do newsletteru 

Biblioteki jest Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Bemowo m. st. Warszawy z siedzibą w Warszawie 
(01-381), przy ul. Powstańców Śląskich 17. 

2. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych z którym jest kontakt pod adresem e-mail: 
iod@e-bp.pl. lub pisząc na adres siedziby Biblioteki. 

3. Twoje dane osobowe będą przetwarzane w celu otrzymywania newsletteru Biblioteki. Możemy 
też przetwarzać Twoje dane w celach statystycznych.  

4. Podstawą przetwarzania Twoich danych osobowych jest dobrowolnie wyrażona zgoda (art. 6 
ust. 1 lit. a RODO) poprzez akceptację warunków otrzymywania newsletterów. 

5. W związku z powyższym masz prawo do: 
a) żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, 

usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,  
b) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,  
c) prawo do wycofania zgody (w każdym czasie). Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z 

prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 
6. Twoje dane osobowe będą przetwarzane do momentu wycofania przez Ciebie zgody oraz przez 

5 lat po tym okresie, w celach archiwalnych lub zabezpieczenia ewentualnych roszczeń. 
7. Twoje dane są zabezpieczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, a ich odbiorcami mogą być 

podmioty uprawnione do ujawnienia im danych na mocy przepisów prawa oraz podmioty 
przetwarzające dane osobowe w ramach świadczenia usług dla administratora.  

8. Twoje dane nie będą przekazywane do państw trzecich/organizacji międzynarodowych. 
9. Twoje dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą podlegały profilowaniu.  
10. Przysługuje Tobie prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 

jeżeli uznasz, że Administrator narusza przepisy RODO. 
 


