
W trosce o zapewnienie bezpieczeństwa Państwa danych oraz transparentności w procesach ich 
przetwarzania, działając  zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. 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), Biblioteka Główna AGH informuje, że: 

1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława 
Staszica w Krakowie. Al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków. 

2. W Akademii Górniczo-Hutniczej wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych Osobowych,  
Al. Mickiewicza 30, 30-059  Kraków, pawilon A-0, pokój 111,  
e-mail: iodo@agh.edu.pl, tel.: 12 617 53 25. 

3. Dane osobowe użytkowników będą przetwarzane przez Bibliotekę Główną AGH i biblioteki 
wydziałowe, współpracujące w ramach jednego systemu bibliotecznego, w bazie ewidencji 
czytelników w celu umożliwienia korzystania z usług świadczonych przez wyżej wymienione biblioteki 
zgodnie z art. 88 ust. 4 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym oraz w celach statystycznych. 

4. Dane osobowe będą przechowywane przez okres 6 lat od daty ostatniej aktywacji konta 
bibliotecznego lub do momentu zgłoszenia żądania usunięcia danych. Okres ten może zostać 
wydłużony w przypadku nieuregulowania zobowiązań czytelnika w stosunku do Biblioteki Głównej lub 
biblioteki wydziałowej na czas dochodzenia roszczeń. 

5. Dane osobowe są częściowo przetwarzane w sposób zautomatyzowany (zautomatyzowane wysyłanie 
pocztą elektroniczną przypomnień o terminie zwrotu wypożyczonych materiałów bibliotecznych oraz 
upomnień). 

6. Dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom świadczącym usługi związane ze wsparciem 
programistycznym i informatycznym, podmiotom świadczącym usługi windykacyjne, podmiotom 
świadczącym usługi prawne, na podstawie umów o powierzenie przetwarzania danych. 

7. Użytkownik ma prawo do:  

• dostępu do danych - osoby, których dane dotyczą mają możliwość uzyskania od IODO informacji, 
czy ich dane są przetwarzane i w jakim zakresie,  

• sprostowania danych, czyli poprawiania danych osoby, której one dotyczą, jeśli są one 
nieprawidłowe lub niekompletne,  

• ograniczenia przetwarzania danych 
o  kiedy zgromadzone dane są nieprawidłowe - ograniczenie ich przetwarzania następuje do 

momentu, kiedy zostaną one poprawione; 
o w momencie, kiedy nie ma podstawy prawnej do przetwarzania danych; 
o kiedy nie są one potrzebne administratorowi danych osobowych, jednak potrzebuje ich 

osoba, do której one należą; 
o w przypadku kiedy osoba, której dane dotyczą zgłosiła sprzeciw wobec przetwarzania 

danych - ograniczenie obowiązuje do momentu ustalenia, czy sprzeciw ten jest podstawny 

• sprzeciwu, jeżeli dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego,  w tym 
profilowania, 

• usunięcia danych, gdy brak jest podstawy prawnej do przetwarzania danych (np. cofnięcie zgody 
na ich wykorzystywanie) lub zebrane dane nie są już potrzebne do celów, w których zostały one 
zgromadzone,  

• przenoszenia danych  pomiędzy różnymi podmiotami (administratorami). 

8. Użytkownik ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna, 
że przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia Ogólnego. 


