
Polityka prywatności 

 

1. Dane osobowe przekazywane za pomocą formularzy zamieszczonych na stronie 

WWW i w BIP-ie. 

Z dniem 25 maja 2018 r. rozpoczyna obowiązywanie Rozporządzenie 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 (określane jako „RODO”). 

RODO obowiązywać będzie w identycznym zakresie we wszystkich krajach Unii 

Europejskiej 

 

Administratorem danych osobowych użytkowników jest Biblioteka Pedagogiczna im. gen. 

bryg. prof. Elżbiety Zawackiej w Toruniu przy ulicy Dąbrowskiego 4, 

tel. 56 6539756, fax 56 6539756, e-mail biblioteka@bptorun.edu.pl, REGON: 000919826. 

1. Administrator danych przetwarza dane osobowe w postaci danych identyfikacyjnych, 

kontaktowych, adresowych, tj. imię, nazwisko i e-mail. 

2. Złożenie prośby o informację za pośrednictwem formularza „Zapytaj bibliotekarza” 

jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych 

zawartych w formularzu, w celu uzyskania odpowiedzi na pytanie. 

3. Złożenie skargi/wniosku za pomocą formularza „Skarg i wniosków” jest 

równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w 

skardze/wniosku, w celu ich rozpatrzenia oraz udzielenia na nie odpowiedzi. 

4. Zgłoszenie chęci udziału w konferencji, szkoleniu lub warsztatach jest równoznaczne 

z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w formularzu 

rejestracyjnym, w celu uczestnictwa w proponowanej formie edukacyjnej. 

5. Zgłoszenie propozycji zakupu zbiorów za pomocą formularza „Zaproponuj do 

zbiorów” jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych 

osobowych, w celu uwzględnienia propozycji zakupu oraz udzielenia odpowiedzi. 

6. Podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne do uzyskania odpowiedzi na 

zadane pytanie, obsługi skargi/wniosku, udziału w formie szkoleniowej oraz zakupie 

pozycji do zbiorów biblioteki. 

7. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich 

poprawiania, jak również prawo pisemnego żądania zaprzestania ich przetwarzania, 

sprostowania oraz usunięcia czy też wniesienia skargi do organu nadzorczego. 

8. Administrator danych nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany i dane 

osobowe Pani/Pana nie są profilowane. 

2. Dane zbierane automatycznie 

Podczas Pani/Pana wizyty na naszej stronie internetowej, automatycznie zbierane są dane 

dotyczące wizyty, np. adres IP, nazwa domeny, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego, 

itp. 

Dane zbierane automatycznie mogą być użyte do analizy zachowań użytkowników na naszej 

stronie internetowej, zbierania danych demograficznych o naszych użytkownikach lub 
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do personalizacji zawartości naszej strony internetowej. Dane te są zbierane automatycznie 

o każdym użytkowniku. 

3. Wykorzystanie ciasteczek ("cookies") 

Nasza strona internetowa może wykorzystywać pliki cookie, local storage, które służą 

identyfikacji Pani/Pana przeglądarki podczas korzystania z naszej strony. Cookies to dane 

informatyczne zapisywane w plikach i przechowywane na Pani/Pana urządzeniu. Służą one 

celom statystycznym i personalizacji strony internetowej. Nasze ciasteczka nie zawierają 

żadnych danych osobowych. 

4. Zmiany naszej polityki prywatności. 

Administrator danych osobowych zastrzega sobie prawo zmiany powyższej polityki 

prywatności poprzez opublikowanie nowej polityki prywatności na tej stronie. 

 

W razie dodatkowych pytań dotyczących ochrony prywatności, prosimy o kontakt 

z Inspektorem Ochrony Danych: iod@bptorun.edu.pl 
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