
Klauzula informacyjna – newsletter 

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 

27.04.2016 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 (ogólne 

rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 z późn. zm.) – dalej RODO − 

informujemy, że:  

 

I. Administrator  

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Biblioteka Narodowa z siedzibą w Warszawie, al. 

Niepodległości 213, 02-086 Warszawa. 

 

II. Inspektor ochrony danych 

Może Pani/Pan skontaktować się z naszym inspektorem ochrony danych, w sprawach dotyczących 

przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, wysyłając wiadomość na adres e-mail: 

daneosobowe@bn.org.pl lub wysyłając pismo na adres Biblioteki Narodowej podany powyżej.  

 

III. Cele i podstawy przetwarzania 

Pani/Pana dane osobowe będziemy przetwarzać w celu przekazywania subskrybowanego newslettera 

Biblioteki Narodowej, w tym ofert płatnych i bezpłatnych szkoleń organizowanych przez Bibliotekę 

Narodową, na podstawie dobrowolnie wyrażonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).  

 

IV. Odbiorcy danych osobowych  

Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane innym odbiorcom. 

 

V. Okres przechowywania danych 

Pani/Pana dane osobowe będziemy przechowywać do czasu rezygnacji z subskrypcji newslettera lub 

też do zakończenia wydawania newslettera przez Bibliotekę Narodową. 

 

VI. Prawa osób, których dane dotyczą 

Posiada Pani/Pan prawo żądania dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, 

usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych (o ile w danych przypadkach 

przysługuje), prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez 

wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej 

cofnięciem. 

Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w razie 

uznania, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO lub inne przepisy 

określające sposób przetwarzania i ochrony danych osobowych. 

 

VII. Informacja o wymogu podania danych 

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, niemniej bez ich podania nie będzie 

możliwe przekazywanie newslettera Biblioteki Narodowej.  

 

VIII. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji 

Pani/Pana dane osobowe nie posłużą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji jak również 

profilowania. 


