
Regulamin wypożyczania Czytaka
użyczonego Miejskiej Bibliotece Publicznej

im. Józefa A. i Andrzeja S. Załuskich w Radomiu
w ramach projektu

„Wypożyczalnia odtwarzaczy cyfrowej książki mówionej dla osób niewidomych
i slabowidzących "

dofinansowanego przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

§1.
Czytaka   mogą   wypożyczać   jedynie   osoby   zapisane   do
biblioteki    posiadające    orzeczenie    o     niepełnosprawności
z  tytułu  wzroku.  Osoba  niepełnosprawna  może  upoważnić
opiekuna do odbioru urządzenia z biblioteki.

§2.
Czytelnik wypożyczający Czytaka jest zobowiązany do :

- zapoznania się z regulaminem i jego przestrzegania
-  okazania dowodu osobistego
-  podania numeru telefonu
-  podpisania dokumentu wypożyczenia

§3.
Jednorazowo można wypozyczyć jeden  Czytak   wyposażony
w  zasilacz  i  kartę  pamięci  na okres  30  dni.  Po  tym  okresie
możliwe   jest   przedłużenie   terminu   zwrotu   Czytaka   pod
warunkiem    aktywnego    korzystania   przez    Czytelnika   ze
zbiorów cyfrowej książki mówionej dostępnych w bibliotece i

jednocześnie      braku      czytelników      oczekujących            na
wypożyczen ie urządzenia.

?4.
Zabrania się nagrywania i usuwania danych znajdujących się
w   pamięci   wewnętrznej   lub   zewnętrznej   urządzenia   oraz
usuwania znajdujących się na nim znaków własności.

§5.
Z chwilą wypożyczenia Czytaka Czytelnik staje się za niego
całkowicie    odpowiedzialny.    Powinien    chronić    go    przed
uszkodzeniem  lub  zagubieniem,  a  także  dotrzymać  terminu
zwrotu.

§6.
Po  upływie  tcrminu.  na jaki  został  wypożyczony  Czytak,  w
razie jego  niezwrócenia,  biblioteka  ma  prawo  do  naliczenia
kary umownej w wysokości 5 zł za każdy dzień zwłoki.

§7.
W  wypadku  uszkodzenia  Czytaka,  Czytelnik  ponosi  koszty

jego naprawy nieobjęte gwarancją producenta.
§8.

W    wypadku    całkowitego    zniszczenia    bądź    zagubienia
urządzenia  lub  któregokolwiek  z  akcesoriów  należących  do
wyposażenia,  Czytelnik  płaci  odszkodowanie  w  wysokości
odpowiadającej wartości sprzętu.

§9.
W uzasadnionych przypadkach bibliotekarz może zażądać od
wypożyczającego    wplacenia    kaucji,    a    nawet    odmówić
wypożyczenia.       Wysokość      kaucji       ustala      bibliotekarz
w zależności od wartości sprzętu.

§10.
Osoby   nieprzestrzegające   regulaminu   nie   mogą  ponownie
wypożyczać Czytaka.

§11.

Zgodnie   z   art.13   ust.l    i   ust.   2   ogólnego   rozporządzenia
o  ochronie  danych  osobowych    z  dnia  27  kwietnia  2016  r.

(Dz.U. UE L  119 z 04.05. 2016r.) informuje się, iż:

1.     Administratorem   danych   osobowych   czytelników  jest
Miejska Biblioteka Publiczna im. Józefa A. i Andrzeja S.
Załuskich  w Radomiu przy ul. J. Piłsudskiego 12;

2.     Inspektorem  Ochrony  Danych  w  Bibliotece  jest  Pani
JadwigaRomanowska,adrese-mail:iQd@,_m__bpradp_m+pl;

3.     Dane    czytelnika    będą    przetwarzane    na    podstawie
obowiązku prawnego, do którego wypełnienia jest
zobowiązany  administrator  (art.  6  ust.   1  pkt  c  RODO)
w       celu       zapewnienia       ochrony       udostępnianych
i     wypożyczanych     zbiorów,     w     tym     dochodzenia
ewentualnych roszczeń prawnych i prowadzenia statystyk
dotyczących korzystania z biblioteki, na podstawie zgody
osoby , której dane dotyczą (art. 6 ust.  1  pkt a RODO) w
celu     powiadamiania     o     nowościach     czytelniczych,
organizowanych    imprezach,    konkursach,    spotkaniach
autorskich   oraz na podstawie zgody osoby,  której  dane
dotyczą na przetwarzanie szczególnych kategorii danych
osobowych  dotyczących  zdrowia  (art.   9  ust.   2   pkt  a
RODO)  w  celu  wypożyczania   CZYTAKA  i  zgodnie  z
treścią   ogólnego   rozporządzenia   o   ochronie   danych
osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;

4.     Podanie    danych   jest    niezbędne    do    zarejestrowania
i     obsługi     czytelnika.      Podanie     danych     w     celu

powiadamiania         o          nowościach          czytelniczych,
organizowanych   imprezach   ,   konkursach,   spotkaniach
autorskich  .iest dobrowolne;

5.      Dane  czytelnika  będą  udostępniane jedynie  podmiotom
uprawnionym  na podstawie przepisów prawa;

6.     Dane   czytelnika   będą   przechowywane      przez   okres
pozostawania  czytelnikiem  biblioteki, jednak  nie  dłużej
niż 5  lat odłkońca roku,  w którym ostatni raz   korzystał
z biblioteki;

7.      Czytelnik   posiada   prawo   dostępu      do   treści   swoich
danych    i    ich    sprostowania,    usunięcia,    ograniczenia

przetwarzania  ,  prawo  do  przenoszenia danych  ,  prawo
do   wniesienia   spi.zeciwu,   prawo   do   cofnięcia   zgody
w   dowolnym   momencie      bez   wpływu   na   zgodność
z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie
zgody przed jej cofnięciem;

8.      Czytelnik  ma  prawo  do  wniesienia  skargi  do  Prezesa
UODO.    gdy    uzna,    iż    przetwarzanie    jego    danych
osobowych   narusza  przepisy  ogólnego   rozporządzenia
o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
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