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Zasady przetwarzania danych osobowych użytkowników czytelń  
Biblioteki Głównej Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu 

 
Podanie danych osobowych przez użytkownika czytelń Biblioteki Głównej jest warunkiem korzystania 

z ich niektórych zbiorów i usług. Przekazanie danych osobowych ma charakter dobrowolny - osoba nie 

jest zobowiązana do ich podania, jednak ich niepodanie uniemożliwia korzystanie z wybranych zbiorów 

i usług Biblioteki. 

 
Administratorem danych osobowych jest: 

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu,  

al. Niepodległości 10 

61-875 Poznań 

telefon:  +48 61 856 90 00 

NIP: 777-00-05-497 

REGON 00000-1525 

 

Inspektor Ochrony Danych: 

Rolę Inspektora Ochrony Danych (IOD) na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu pełni  

dr hab. inż. Jacek Łuczak, prof. nadzw. UEP 

 

Dane kontaktowe IOD: 

e-mai: rodo@ue.poznan.pl, 

pokój 1715, Collegium Altum 

 
Cel i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych: 
Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie: 

a)  art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia 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 (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych), dalej RODO z dnia 27 kwietnia 2016 
r. w celu realizacji obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, wynikającego z art. 4 
ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 27 czerwca 1997 roku o bibliotekach; 

b) art. 6 ust. 1 lit. f RODO – albowiem jest niezbędne do realizacji prawnie uzasadnionego interesu 
Administratora polegającego na ochronie zbiorów bibliotecznych i zapewnieniu 
bezpieczeństwa informatycznego. 
 

Okres przechowywania i kategorie odbiorców danych osobowych: 
Dane osobowe przechowywane będą na czas archiwizacji dokumentacji dotyczącej korzystania ze 
zbiorów Biblioteki Głównej, a po jej zakończeniu zostaną usunięte.  
Dane przetwarzane będą przez pracowników Uniwersytetu Ekonomicznego i/lub przez osoby 
zatrudnione przez Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu na podstawie umów cywilno-prawnych – na 
podstawie udzielonych przez Administratora upoważnień do przetwarzania danych osobowych. 
 
Dostęp do danych osobowych, prawo do ich sprostowania oraz usunięcia. Cofnięcie zgody na 

przetwarzanie danych: 

Użytkownik ma prawo żądać od administratora danych dostępu do swoich danych osobowych, ich 

sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Ma także prawo wnieść sprzeciw wobec 

przetwarzania danych osobowych. Użytkownik ma prawo otrzymać w ustrukturyzowanym, 

powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego własne dane osobowe, 
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które dostarczył administratorowi, oraz ma prawo przesłać te dane osobowe innemu administratorowi 

bez przeszkód ze strony administratora. 

 

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, w tym profilowanie: 

W odniesieniu do danych osobowych użytkowników Biblioteki nie ma miejsca zautomatyzowane 

podejmowanie decyzji, w tym profilowanie. 

 

Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego: 

Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych 
Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa 


