
 
 
 

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych 
Uczestników Cyklu Wykładów „Zastosowanie Deskryptorów Biblioteki Narodowej  

w katalogowaniu publikacji z poszczególnych dyscyplin” 
 

 
Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 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 (dalej RODO) 
informujemy, iż: 

• Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Biblioteka Narodowa z siedzibą  
w Warszawie przy al. Niepodległości 213, 02-086 Warszawa.  

• Może Pani/Pan skontaktować się z naszym Inspektorem Ochrony Danych, wysyłając 
wiadomość na adres e-mail: daneosobowe@bn.org.pl lub wysyłając pismo na adres 
Biblioteki Narodowej, podany powyżej.  

• Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu wzięcia przez Panią/Pana udziału  
w Seminarium, kontaktowania się z Panią/Panem oraz obsługi podczas Seminarium,  
na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, czyli dobrowolnie wyrażonej zgody, w kategorii 
dane zwykłe – imię, nazwisko, adres e-mail, jedynie w zakresie niezbędnym do 
wykonania zadań związanych z organizacją Seminarium, w szczególności dla potrzeb 
informacji. 

• Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego, ani organizacji 
międzynarodowej w rozumieniu RODO. 

• Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres zgodny z przepisami 
archiwalno-kancelaryjnymi obowiązującymi w Bibliotece Narodowej. 

• Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania od administratora danych dostępu do danych 
osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania danych osobowych  
z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO. 

• Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w razie uznania,  
iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO lub inne 
przepisy określające sposób przetwarzania i ochrony danych osobowych. 

• Nie przysługuje Pani/Panu prawo do usunięcia danych osobowych (w związku z art. 17 
ust. 3 lit. b, d lub e RODO), prawo do przenoszenia danych osobowych, prawo 
sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną 
przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO. 

• w oparciu o Pani/Pana dane osobowe administrator danych nie będzie podejmował 
zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania  
w rozumieniu RODO. 

 


