Informacja o przetwarzaniu danych osobowych użytkowników
Biblioteki Akademii Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie

1. Administratorem danych osobowych użytkowników Biblioteki AWF w Krakowie jest
Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie, Al. Jana Pawła II
78, 31-571 Kraków, posiadająca numer NIP: 6750001952, REGON: 000327847, zwana
dalej „Administratorem”.
2. Administrator wyznaczył Inspektora Danych Osobowych (dalej „IOD”), w osobie
Mirosława Wawrzeńca, adres: Akademia Wychowania Fizycznego, Al. Jana Pawła II 78,
31-571 Kraków, adres e-mail: miroslaw.wawrzeniec@awf.krakow.pl
3. Dane osobowe są przetwarzane w celu realizacji zadań ustawowych i statutowych
Biblioteki, w celach związanych z udostępnianiem zasobów drukowanych
i elektronicznych (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w zw. z art. 13 ust. 1 pkt 1) ustawy Prawo
o szkolnictwie wyższym) oraz w celach statystycznych i archiwalnych (art. 89 ust. 1
RODO) zgodnie z obowiązującymi przepisami.
4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, a ich niepodanie uniemożliwia korzystanie
z zasobów bibliotecznych.
5. Dane osobowe są udostępniane podmiotom użytkującym wspólnie oprogramowanie
biblioteczne Biblioteki AWF w Krakowie na mocy porozumienia w sprawie przetwarzania
danych osobowych czytelników zgromadzonych w Bazie Wspólnej systemu
VTLS/VIRTUA zawartego pomiędzy: Polską Akademią Umiejętności, Akademią
Muzyczną, Akademią Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie,
Akademią Sztuk Teatralnych im. Stanisława Wyspiańskiego, Uniwersytetem Rolniczym
im. Hugona Kołłątaja, Akademią Sztuk Pięknych im. Jana Matejki, Międzynarodowym
Centrum Kultury, podmiotom świadczącym usługi związane ze wsparciem
programistycznym i informatycznym, podmiotom świadczącym usługi windykacyjne,
podmiotom świadczącym usługi prawne, na podstawie umów o powierzeniu przetwarzania
danych osobowych.
6. Dane są przechowywane przez okres, w którym użytkownik korzysta z usług Biblioteki
AWF w Krakowie, o ile wszelkie zobowiązania wobec Biblioteki zostały uregulowane.
W przypadku studentów i pracowników AWF w Krakowie dane osobowe są
przechowywane w systemie bibliotecznym do momentu podbicia karty obiegowej.
7. Użytkownik ma prawo do żądania od Administratora dostępu do swoich danych
osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo
do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych.
Użytkownik ma również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
8. Dane osobowe nie są przekazywane poza EOG i nie podlegają profilowaniu.

