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Załącznik do Zarządzenia nr 2/2022 Dyrektora  

Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej  

w Pruszczu Gdańskim  

z dnia 3 stycznia 2022 r. 

 

Regulamin wypożyczania Czytaka 4 

 

Niniejszy Regulamin określa zasady wypożyczania odtwarzacza cyfrowych książek 

mówionych Czytaka 4 osobom zapisanym do Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej 

w Pruszczu Gdańskim, zwanych dalej Użytkownikami. 

§ 1. 

1. Szczegółowe zasady zapisu oraz korzystania ze zbiorów i usług Biblioteki określa  

„Regulamin korzystania z usług Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Pruszczu 

Gdańskim”. 

2. Biblioteka wypożycza Czytaka jedynie użytkownikom posiadającym aktualną kartę 

biblioteczną Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Pruszczu Gdańskim”. 

3. Użytkownik wypożyczający Czytaka jest zobowiązany do podania numeru telefonu, 

który jest konieczny do utrzymywania kontaktu pomiędzy Biblioteką a Użytkownikiem. 

4. Warunkiem wypożyczenia Czytaka jest pisemne potwierdzenie wypożyczenia przez 

Użytkownika lub jego prawnego opiekuna. Wzór potwierdzenia stanowi załącznik nr 1 

do niniejszego Regulaminu. 

 

 

 



2 
 

§ 2 

1. Administratorem danych osobowych jest Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna     

w Pruszczu Gdańskim z siedzibą przy: ul. Wojska Polskiego 34, 83-000 Pruszcz Gdański. 

Inspektorem ochrony danych jest Piotr Aszyk, adres e-mail: iod@biblioteka-pruszcz.pl 

(zwany dalej: „IOD”). 

2. Administrator przetwarza dane osobowe Użytkownika w celach związanych                         

z realizacją zadań biblioteki polegających na umożliwieniu korzystania z zasobów 

bibliotecznych, zaspokajaniu potrzeb oświatowych, kulturalnych i informacyjnych ogółu 

społeczeństwa oraz upowszechnianiu wiedzy i kultury na podstawie ustawy z 27 

czerwca 1997 r. o bibliotekach i art. 6 ust. 1 lit. a RODO. Zbierania danych zawartych            

w pisemnym potwierdzeniu wypożyczenia jest umożliwienie Użytkownikowi 

korzystania z usług związanych z wypożyczeniem Czytaka. Podanie danych jest 

dobrowolne, ale niezbędne do realizacji celu. 

3. Odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania 

danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz w celu realizacji zadań,                     

o których mowa w pkt. 2. 

4. Pozyskane dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji 

celu, dla jakiego zostały zebrane oraz zgodnie z zasadami określonymi w rozporządzeniu 

Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, 

jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu 

działania archiwów zakładowych. 

5. Osoba, której dane osobowe są przetwarzane przez Powiatowa i Miejska Biblioteka 

Publiczna w Pruszczu Gdańskim posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz 

prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia 

danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie 
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bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na 

podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

6. Osoba, której dane osobowe są przetwarzane przez Powiatową i Miejską Bibliotekę 

Publiczną w Pruszczu Gdańskim ma prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych, gdy uzna, że przetwarzanie dotyczących jej danych osobowych narusza 

przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 

2016 r. Organem właściwym dla ww. skargi jest Urząd Ochrony Danych Osobowych,       

ul. Stawki 2 00-193 Warszawa. 

 

§ 3. 

1. Czas wypożyczenia Czytaka nie może być dłuższy niż 30 dni. Po tym okresie, jeśli 

urządzenie nie zostało zarezerwowane przez innego użytkownika, możliwe jest 

przedłużenie terminu zwrotu pod warunkiem aktywnego korzystania przez 

Użytkownika ze zbiorów cyfrowej książki mówionej dostępnych w Bibliotece. 

2. Biblioteka może żądać zwrotu Czytaka przed terminem ustalonym w ust. 1 jeżeli 

będzie duże zapotrzebowanie ze strony innych użytkowników. 

3. Po upływie terminu, na jaki został wypożyczony Czytak, w razie jego nie zwrócenia, 

Biblioteka ma prawo do naliczenia kary umownej w wysokości 5 zł za każdy dzień 

przetrzymania. 

4. Osoby nieoddające urządzenia w terminie nie mogą ponownie wypożyczać Czytaka.  

§ 3. 

1. Z chwilą wypożyczenia Czytaka Użytkownik staje się za niego całkowicie 

odpowiedzialny i jest zobowiązany do zwrócenia go w oznaczonym terminie w takim 

stanie, w jakim został mu wypożyczony.  
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2. W wypadku uszkodzenia Czytaka Użytkownik ponosi koszty jego naprawy nieobjęte 

gwarancją producenta. 

3. W wypadku całkowitego zniszczenia lub zagubienia Czytaka Użytkownik płaci 

odszkodowanie w wysokości odpowiadającej wartości sprzętu.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


