INFORMACJE DLA CZYTELNIKÓW – UŻYTKOWNIKÓW BIBLIOTEKI
AKADEMII SZTUK TEATRALNYCH IM. ST. WYSPIAŃSKIEGO W KRAKOWIE
WYDZIAŁ TEATRU TAŃCA W BYTOMIU (dalej zwanej Biblioteką WTT)
DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W EWIDENCJI BIBLIOTECZNEJ

Administratorem danych osobowych użytkowników Biblioteki WTT jest Akademia Sztuk
Teatralnych
im.
Stanisława
Wyspiańskiego
w
Krakowie,
z
siedzibą
przy
ul. Straszewskiego 21-22, 31-109 Kraków (zwana dalej AST lub Uczelnią). Dane przetwarzane są
w Bibliotece WTT przy ul. Piłsudskiego 24a w Bytomiu.
Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu prowadzenia i ewidencjonowania
wypożyczeń materiałów bibliotecznych oraz ewentualnych czynności dotyczących
egzekwowania należności określonych w Regulaminie Biblioteki WTT.
Na potrzeby korzystania z usług Biblioteki WTT przetwarzane są następujące kategorie danych
osobowych: imię, nazwisko, numer PESEL, numer i seria dokumentu tożsamości, adres stałego
miejsca zamieszkania, adres korespondencyjny, numer telefonu, adres poczty elektronicznej.
Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych użytkowników Biblioteki WTT stanowi
art.13 ust.6 Statutu AST w zw. z art.49 ust.2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie
wyższym i nauce (Dz. U. 2018 poz. 1668 z późn. zm).
Dane osobowe są przetwarzane w katalogu użytkowników Biblioteki WTT (ewidencja
papierowa) wyłącznie przez pracowników Biblioteki WTT.
Dane osobowe czytelników nie są udostępniane innym podmiotom, z wyjątkiem przypadków
przewidzianych obowiązującymi przepisami prawa.
Dane osobowe nie podlegają profilowaniu, w oparciu o podane dane nie są podejmowane
decyzje w sposób zautomatyzowany. Dane nie są przetwarzane poza granicami Unii
Europejskiej.
Dane osobowe będą przetwarzane w trakcie korzystania z usług Biblioteki WTT (t.j. od
wypełnienia oświadczenia użytkownika Biblioteki WTT w Bytomiu i karty użytkownika z danymi
osobowymi do zażądania zaprzestania świadczenia usług przez Bibliotekę WTT i usunięcia konta
czytelniczego). Dane dotyczące niezwróconych materiałów bibliotecznych oraz
nieuregulowanych należności (opłaty określone w Regulaminie Biblioteki WTT) zostaną usunięte
po zwrocie przetrzymywanych materiałów bibliotecznych i uregulowaniu należności.

Osoba przekazująca dane osobowe, tj. użytkownik Biblioteki WTT ma prawo do żądania od
administratora (AST) dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub
ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia
danych, prawo do cofnięcia w dowolnym momencie zgody na przetwarzanie danych, prawo
wniesienia skargi do organu nadzorczego, t.j. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul.
Stawki 2, 00-193 Warszawa).
Podanie danych osobowych jest niezbędne do korzystania z Biblioteki WTT. Brak ich podania, a
także żądanie ich usunięcia uniemożliwia korzystanie z Biblioteki WTT.
Administrator danych osobowych (AST) powołał osobę nadzorującą prawidłowość
przetwarzania danych osobowych, do której można kierować pytania, wnioski, żądania
dotyczące przetwarzania danych osobowych, na adres: dane.osobowe@ast.krakow.pl
tel. 12 422 81 96, w. 17, pocztą: Inspektor Ochrony Danych AST, ul. Straszewskiego 22, 31-109
Kraków.

