Załączniki do REGULAMINU KORZYSTANIA Z USŁUG MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
im. Z.Nałkowskiej w PRZASNYSZU

Załącznik nr 1 do Regulaminu
Klauzula informacyjna dla czytelników i użytkowników
Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Zofii Nałkowskiej w Przasnyszu

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27
kwietnia 2016 r. informuję, że:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejska Biblioteka Publiczna im. Zofii

Nałkowskiej w Przasnyszu, ul. Jarosława Dąbrowskiego 3, 06-300 Przasnysz
2) inspektorem ochrony danych w Bibliotece jest Pan Piotr Dąbrowski adres e-mail:

iod@mbpprzasnysz.pl;
3) Pani/Pana

dane

będą

przetwarzane

w

celu

zapewnienia

ochrony

udostępnianych i

wypożyczanych zbiorów, dochodzenia ewentualnych roszczeń prawnych, prowadzenia statystyk
dotyczących korzystania z Biblioteki, na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a), i zgodnie z
treścią ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
4) podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do zarejestrowania i obsługi czytelnika.
5) Pani/Pana dane będą udostępniane jedynie podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów

prawa, a także, o ile wyrazi na to Pani/Pan zgodę, innym bibliotekom oraz Instytutowi Książki w
celu zapewnienia możliwości korzystania z zasobów bibliotecznych innych bibliotek w Polsce.
6) Pani/Pana dane będą przechowywane przez okres pozostawania czytelnikiem Biblioteki, jednak

nie dłużej niż 5 lat od końca roku, w którym ostatni raz wypożyczono książkę oraz dla osób
korzystających z czytelni 5 lat od daty upływu ważności karty;
7) posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia,

ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu,
prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
8) ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do UODO, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych

osobowych Pani/Pan dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych
osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

Potwierdzam zapoznanie się z powyższymi informacjami .......................................................................................
(Data, czytelny podpis).

Załącznik nr 2 do Regulaminu

Opłata za identyfikacyjną kartę biblioteczną
1. Wydanie pierwszej karty jest bezpłatne. Karta jest własnością Biblioteki.
2. Biblioteka pobiera opłatę w wysokości 5 zł za wydanie duplikatu karty.
3. Zwolnienie z opłat nie obowiązuje w przypadku wydania duplikatu karty, z wyjątkiem
udokumentowanego wypadku losowego, który był przyczyną utraty oryginału karty.

Załącznik nr 3 do Regulaminu
Opłaty za przekroczenie terminu zwrotu materiałów bibliotecznych wypożyczanych poza Bibliotekę








0,05 zł - za każdy dzień przekroczenia terminu zwrotu jednostki ewidencyjnej wypożyczonej
w systemie wypożyczeń
3,00 zł - opłata manipulacyjna za każde wysłane upomnienie zwykłe o zwrot wypożyczonych
materiałów.
9,00 zł - opłata manipulacyjna za każde wysłane wezwanie do zwrotu materiałów (list
polecony ze zwrotnym potwierdzeniem odbioru).
Użytkownik otrzymuje pokwitowanie wniesienia opłaty.
W uzasadnionych przypadkach Użytkownik ma prawo odwołania się do Dyrektora Biblioteki.

Załącznik nr 4 do Regulaminu
Opłaty za zagubienie lub zniszczenie materiałów bibliotecznych
Wysokość odszkodowania określana jest na podstawie stopnia uszkodzenia materiałów lub aktualnej
ceny rynkowej przez Dyrektora Biblioteki.



Opłata za uszkodzenie opakowania CD/DVD wynosi 2,00 zł



Opłata za porysowanie płyty CD/DVD/innej wynosi 10,00 zł



Zryczałtowana oprawa introligatorska wynosi 10,00 zł

Załącznik nr 5 do Regulaminu
Opłaty za korzystanie z usług komercyjnych
Xero:
A4 1s. 0,20 zł
A4 2s. 0,40 zł
A3 1s. 0,40 zł
A3 2s. 0,80 zł

Wydruki komputerowe:
Tekst czarny: 0,40 zł
Tekst kolorowy: 1,50 zł

Płyta CD: 1,00 zł
Nagranie na płytę przez bibliotekarza: 1,00 zł

Skanowanie: 1,00 zł
Laminowanie:
A4: 2,00 zł
A3: 4,00 zł

Materiały:
Koszulka A4: 0,10 zł
Koperta A4: 0,50 zł
Kartka biała: 0,10 zł

