
Klauzula informacyjna 

 

Informujemy, że:  

 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Biblioteka Śląska w Katowicach (pl. Rady Europy 1, 40-

021 Katowice), tel. +48 32 20 83 875, adres e-mail: bsl@bs.katowice.pl. 

 

2. Dane osobowe, które Pani/Pan przekazują przetwarzane będą na podstawie: 

 

– art. 6 ust. 1 lit. b) rozporządzenia RODO: przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną 

jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed 

zawarciem umowy, 

 

– art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia RODO. Obowiązek prawny wynika z Ustawy o prawach konsumenta z dnia 

30 maja 2014 r. (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 287 z późn. zm.) i polega na:  

 realizacji zamówień – obsłudze sprzedaży wydawnictw Biblioteki Śląskiej, z wyłączeniem sytuacji 

w których konsument jest zobowiązany do zapłaty kwoty nieprzekraczającej pięćdziesięciu złotych 

tytułem zakupu wydawnictwa (art. 3 ust. 1 pkt. 10 ww. ustawy),  

 realizacji ewentualnych reklamacji (art. 7a ww. ustawy), 

 

– art. 6 ust. 1 lit. f) rozporządzenia RODO: ewentualne ustalenie, dochodzenie lub obrona przed roszczeniami 

będącymi realizacją prawnie uzasadnionego interesu Administratora. 

 

3. Podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji celów, do jakich zostały zebrane. 

W przypadku niepodania danych występuje brak możliwości realizacji sprzedaży.  

 

4. Państwa dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu. 

Dane są udostępniane podmiotom świadczącym usługi (np. programistyczne, informatyczne), a także firmom 

spedycyjnym oraz operatorom pocztowym, w przypadku gdy dostawa realizowana jest przez te podmioty. 

Mogą być udostępniane także instytucjom upoważnionym z mocy przepisów prawa. 

 

5. Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, 

ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. 

W sprawach dotyczących danych osobowych należy kontaktować się z inspektorem ochrony danych osobowych 

w Bibliotece Śląskiej, tel. +48 32 20 83 726, adres e-mail: iodo@bs.katowice.pl. 

 

6. Przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych). 

 

7. Dane są przechowywane przez okres zgodny z obowiązującymi przepisami prawa dot. sprzedaży 

konsumenckiej oraz windykacji należności, a także instrukcją kancelaryjną dla Biblioteki Śląskiej. Dokumentacja 

papierowa dot. rozpowszechniania wydawnictw Biblioteki Śląskiej oznaczona jest kategorią archiwalną B5. 

 

Powyższa klauzula informacyjna jest zgodna z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego 

i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r (RODO). 
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