INFORMACJA O ZASADACH PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
Administratorem danych osobowych podanych przy zapisie do otwartego warsztatu naprawczego
ELEKTROTEKA jest Biblioteka Publiczna im. Z. Łazarskiego w dzielnicy Mokotów m.st.
Warszawy, z siedzibą w Warszawie, przy ul. Wiktorskiej 10, 02-587 Warszawa, tel. 22 845 19
89, e-mail: dyr@bpmokotow.waw.pl.
Nadzór nad przetwarzaniem danych osobowych w Bibliotece pełni Inspektor Ochrony Danych,
z którym
można
się
skontaktować
pod
adresem
poczty
elektronicznej
iod@bpmokotow.waw.pl. Pod tym adresem zgłaszać można m.in. żądania realizacji praw, o
których mowa niżej, a także wszelkie pytania, wątpliwości bądź zastrzeżenia, dotyczące
przetwarzania danych. Jeżeli ktoś nie dysponuje dostępem do poczty elektronicznej, może
skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pisemnie, pod adresem Biblioteki.
W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje Państwu szereg uprawnień: prawo
żądania dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia bądź ograniczenia ich przetwarzania,
prawo do przeniesienia danych. Przysługuje też Państwu prawo wniesienia sprzeciwu wobec
przetwarzania z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją. Korzystanie z tych
uprawnień odbywa się na warunkach i na zasadach określonych w Ogólnym rozporządzeniu o
ochronie danych (RODO). W przypadku osób niepełnoletnich prawa te mogą być wykonywane
przez rodziców lub opiekunów prawnych tych osób.
Zawsze przysługuje też Państwu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych (uodo.gov.pl).
I. Przetwarzanie danych osobowych zawartych w oświadczeniu korzystającego z warsztatu
Dane są przetwarzane w celu prowadzenia zapisów na korzystanie z warsztatu, udokumentowania
zapoznania się z obowiązującym w warsztacie regulaminem i zobowiązania się do jego
przestrzegania, na podstawie przesłanki niezbędności do zawarcia i wykonania umowy
użyczenia stanowiska i wyposażenia warsztatu.
Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do skorzystania z warsztatu.
Dane mogą być udostępnione podmiotom uprawnionym do ich przetwarzania na podstawie
przepisów prawa.
Dane zostaną usunięte po upływie 3 lat niekorzystania z warsztatu lub po upływie okresu
przedawnienia roszczeń wynikających z umowy użyczenia, chyba że istnieje potrzeba ich
dalszego przetwarzania ze względu na obowiązujące przepisy lub w celu ustalenia,
dochodzenia lub obrony roszczeń lub w celu archiwalnym w interesie publicznym.
II. Przetwarzanie wizerunków korzystającego z warsztatu w celu dokumentowania i
promowania działalności Biblioteki
W trakcie prac w warsztacie mogą być wykonywane fotografie i nagrania wideo w celu
dokumentowania sposobu korzystania z warsztatu oraz informowania o działalności Biblioteki
i promowania jej, w tym fotografie i nagrania zawierające dane osobowe w formie wizerunku
osoby korzystającej z warsztatu.
Podstawą prawną przetwarzania ww. danych jest uzasadniony prawnie interes Biblioteki, którym
jest potrzeba dokumentowania prowadzonej działalności oraz dążenie do zaspakajania

potrzeb mieszkańców dzielnicy i innych osób zarówno w zamiarze informowania o
prowadzonej działalności jak i zachęcania do udziału w niej.
Dane osobowe w formie wizerunku mogą być zbierane i przetwarzane bez czynnego udziału osoby,
którą ten wizerunek przedstawia.
Rozpowszechnianie fotografii i nagrań wideo, które – na mocy ustawy o prawie autorskim i
prawach pokrewnych – wymaga uzyskania zezwolenia, odbywa się w oparciu o wyrażoną
odrębnie zgodę osoby, której wizerunek jest uwidoczniony na fotografii lub nagraniu, a w
przypadku osób niepełnoletnich – ich rodzica lub opiekuna prawnego. Zwracamy uwagę na
fakt, że nie wszystkie rozpowszechniane fotografie i nagrania wideo zawierające wizerunek
osoby wymagają takiej zgody. Zgoda jest dobrowolna, można ją wycofać w każdym czasie, ale
nie wpływa to na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego do czasu wycofania zgody.
Biblioteka dokłada starań, aby rozpowszechniane fotografie lub nagrania nie przedstawiały żadnej
z uwidocznionych na nich osób w sposób niekorzystny, naruszający jej dobre imię czy dobre
obyczaje. Osoby, które mimo to nie chcą, aby utrwalano lub rozpowszechniano ich wizerunek
lub ich dziecka / podopiecznego, prosimy o kontakt z opiekunem stanowiska lub fotografem
(operatorem kamery). Zgłaszane życzenia nieutrwalania lub nierozpowszechniania wizerunku
danej osoby będą honorowane, o ile nie uniemożliwi to sporządzenia fotografii lub nagrań do
celów dokumentalnych.
Należy mieć na uwadze, że rozpowszechnienie danych w formie wizerunku w serwisie www lub
w serwisach społecznościowych oznacza możliwość dostępu do nich na całym świecie, w tym
w krajach które nie zapewniają ochrony danych osobowych na poziomie takim jak w Unii
Europejskiej.
Dane w formie wizerunku mogą być udostępniane podmiotom, które przetwarzają je na zlecenie
Biblioteki, m.in. osobom fotografującym/filmującym, usługodawcom świadczącym usługi
hostingu serwisu www, serwisom społecznościowym, usługodawcom świadczącym usługi
informatyczne itp., w celach i w zakresie określonym przez Bibliotekę.
Fotografie i nagrania wideo zawierające wizerunki osób zostaną usunięte po 5 latach od dnia
utrwalenia, za wyjątkiem tych, które zostaną zachowane do celów archiwalnych w interesie
publicznym.

