
Oświadczam, że zapoznałem/łam się z Regulaminem biblioteki szkolnej ZSO nr 1 im. Mikołaja Kopernika  
w Katowicach przeznaczonego dla czytelników ze Szkoły Podstawowej nr 37 im. ks. Jana Twardowskiego 
w Katowicach i akceptuję jego postanowienia.  
 
 
 
 
.........................               ...........................................           
           Data                                                                                                                             Podpis (imię i nazwisko)  
 

 
 
 
 
Wyrażam zgodę / nie wyrażam zgody (*) na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych  
w formularzu rejestracji przez bibliotekę szkolną. 
 
.........................                  ...........................................                 
           Data                                                                                                                              Podpis (imię i nazwisko)  
 

 
 (*) niewłaściwe skreślić 

 
 
 
 
Klauzula informacyjna 
Zgodnie z art.13 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 (Dziennik Urzędowy UE – 4.5.2016 L 119-3) 
 
informuję, że: 
 

1.  Administratorem danych osobowych uczniów jest Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1 im. Mikołaja 

Kopernika z siedzibą w Katowicach przy ul. Sienkiewicza 74, tel: 32 256 36 01, mail: 

sekretariat@kopernik.katowice.pl 

 

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w ZSO Nr 1 im. M. Kopernika w Katowicach możliwy jest pod 

numerem tel. 32 256 36 01 lub adresem email: inspektor_odo@kopernik.katowice.pl  

3. Dane osobowe uczniów będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit.,a, b ogólnego rozporządzenie j/w  

o ochronie danych w celu prowadzenia statystyk dotyczących korzystania z biblioteki oraz prowadzenia 

dochodzenia w sprawach związanych z egzekwowaniem zwrotu wypożyczonych materiałów bibliotecznych. 

4. Dane osobowe będą przechowywane przez okres współpracy Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1  

im. M. Kopernika w Katowicach ze Szkołą Podstawową nr 37 im. J. Twardowskiego w Katowicach. 

5. Osoby, których dane dotyczą mają prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, 
prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. 

6. Osoby, których dane dotyczą mają prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na 

zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

7. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu danych osobowych 
rodzicom/uczniom przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony 
Danych. 

 

 

 
 
 
 


