
Regulamin usługi  „POGOTOWIE KSIĄŻKOWE” 

Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Cybince 
 

 

§ 1  

Prawo korzystania 

1. Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Cybince umożliwia mieszkańcom  

miasta Cybinka korzystanie ze swoich zbiorów poprzez usługę „Pogotowie książkowe”. 

2. Usługa realizowana jest w miarę możliwości technicznych i personalnych Biblioteki. 

3. Usługa dostawy i odbioru zbiorów bibliotecznych jest bezpłatna. 

4. Z usługi „Pogotowie książkowe” mogą korzystać osoby, które ze względu na stan 

zdrowia, wiek lub niepełnosprawność nie mają innej możliwości dotarcia do Biblioteki. 

5. Prawo korzystania z usługi „Pogotowie książkowe” posiadają czytelnicy zarejestrowani  

w Bibliotece. 

6. Materiały biblioteczne można zamawiać telefonicznie w dniach poniedziałek- piątek ,  

w godzinach 10.00 – 12.00, dzwoniąc pod nr 68 391 11 75, pisząc na adres mailowy: 

bibliotekacybinka@gmail.com lub poprzez kontakt  na facebooku. 

7. Książki będą dostarczane na adres czytelnika przez pracowników Biblioteki  

raz w tygodniu – w każdą środę , w ustalonym czasie. 

8. Z usługi „Pogotowie książkowe” nie mogą skorzystać Czytelnicy, u których w domu 

panuje choroba zakaźna lub przebywają na kwarantannie. 
 

§ 2  

Wypożyczanie zbiorów bibliotecznych 

 

1. Pracownicy Biblioteki na prośbę Czytelnika udzielają informacji o książkach, pomagają 

w doborze lektury. 
2. Można też wybrać książkę poprzez przejrzenie zbiorów bibliotecznych za pomocą 

katalogu online, znajdującego się na stronie www.biblioteka-cybinka.pl w zakładce 

Katalog online. 

3. Jednorazowo można wypożyczyć 5 książek na okres nie dłuższy niż 30 dni. 
4. Biblioteka może przedłużyć termin zwrotu wypożyczonych pozycji, jeżeli nie ma na nią 

zapotrzebowania ze strony innych czytelników. 
5. Na prośbę czytelnika Biblioteka może rezerwować zbiory aktualnie wypożyczone  

przez innych czytelników. 
 

 

mailto:bibliotekacybinka@gmail.com
http://www.biblioteka-cybinka.pl/


§ 3  

Poszanowanie i zabezpieczenie zbiorów 

1. Czytelnik jest zobowiązany do poszanowania książek. Powinien zwrócić uwagę na stan 

książki przed jej wypożyczeniem. Zauważone uszkodzenia należy zgłosić 

bibliotekarzowi. 
2. W przypadku zagubienia lub zniszczenia książki czytelnik zobowiązany jest odkupić  

tę samą pozycję lub dokonać opłaty, która ustalana jest przez bibliotekarza na podstawie 

ksiąg inwentarzowych lub przekazać inną książkę. 

 

§ 4  

Klauzula informacyjna 

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

2016/679 z 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 (Dz.U.UE.L. z 2016r. Nr 119, s.1 ze zm.) - dalej: 

„RODO” informuję, że: 
1. Administratorem Państwa danych jest Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Cybince 

(Słubicka 28, 69-108 Cybinka, telefon kontaktowy: 68 391 11 75). 

2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo 

kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych za 

pośrednictwem adresu email: inspektor@cbi24.pl lub pisemnie na adres Administratora. 

3. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu umożliwienia korzystania ze zbiorów i 

materiałów bibliotecznych, w tym z wykorzystaniem systemu informatycznego MAK+ 

oraz usług biblioteki, jak również w celu realizacji praw i obowiązków wynikających z 

przepisów prawa (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) oraz ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o 

bibliotekach (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1479). Państwa dane mogą być również 

przetwarzane na podstawie Państwa zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) w celu 

powiadamiania o nowościach czytelniczych, organizowanych imprezach, konkursach, 

spotkaniach autorskich i innych wydarzeniach artystycznych organizowanych przez 

bibliotekę. 

4. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z 

uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach szczególnych, w 

tym przepisów archiwalnych. 

5. W przypadku wyrażonej zgody na przetwarzanie danych osobowych, Państwa dane będą 

przetwarzane do momentu jej wycofania. 

6. Państwa dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, lecz nie będą podlegały 

zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu. 



7. Państwa dane osobowych nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy 

(obejmujący Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię). 

8. W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, przysługują Państwu 

następujące prawa: 

a. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; 

b. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych; 

c. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych; 

d. prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. 

Stawki 2, 00-193 Warszawa), w sytuacji, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie 

danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych 

osobowych (RODO); 

e. w zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych jest 

zgoda, przysługuje Państwu prawo do jej wycofania. Wycofanie zgody nie ma 

wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie 

zgody przed jej wycofaniem. 

9. Podanie przez Państwa danych osobowych, przetwarzanych na podstawie przepisów 

prawa - jest obowiązkowe. Nieprzekazanie danych skutkować będzie brakiem realizacji 

celu, o którym mowa w punkcie 3. W przypadku przetwarzania danych na podstawie 

zgody - podanie danych osobowych jest dobrowolne. 

10. Państwa dane mogą zostać przekazane podmiotom zewnętrznym na podstawie 

umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, a także podmiotom lub organom 

uprawnionym na podstawie przepisów prawa. 

 

§ 5  

Postanowienia końcowe 

1. Czytelnik niestosujący się do przepisów niniejszego regulaminu może być pozbawiony 

prawa do korzystania z usługi „Pogotowie książkowe”. 

2. Niniejszy regulamin obowiązuje z dniem wprowadzenia. 


