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REGULAMIN KORZYSTANIA 
Z BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ GMINY NUR 

§1 
Warunki korzystania 

1. Korzystanie z oferty biblioteki jest ogolnodost^pne i bezplatne. 
2. Warunklem korzystania z biblioteki i jej oferty jest zapisanie si? w poczet jej 
uzytkownikow. 
3. Aby zapisac si? do biblioteki, nalezy: 
- zapoznac si? z niniejszym regulaminem, 
- okazac dowod osobisty lub inny dokument z numerem PESEL i zdj?ciem, 
- wype+nic kart? zapisu i zobowi^zac si? podpisem do przestrzegania niniejszego 

regulaminu. 
4. Niepetnoletniego uzytkownika do biblioteki zapisuje rodzic lub opiekun prawny, 
ktory podpisuje za niego kart? zapisu jako osoba por?czaj^ca. 
5. Jesli uzytkownik ma uregulowane wszystkie zobowi^zania wobec biblioteki, 
a nie korzysta zjej ustug przez okres 5 lat,jego dane zostan^ trwale usuni?te z bazy 
czytelnlkow. Aby ponownie korzystac z usiug biblioteki, uzytkownik musi dokonac 
powtornego zapisu. 

6. Uzytkownik biblioteki w przypadku jakiejkolwiek zmiany danych podanych 
przy zapisywaniu si? do biblioteki zobowi^zany jest do kazdorazowej ich aktualizacji. 

1. Uzytkownik ma prawo do bezptatnego korzystania ze zbiorow i nast?puj^cych usiug 
biblioteki: 
- wypozyczania zbiorow, 
- korzystania ze zbiorow na miejscu, 
- pomocy bibliotekarza przy korzystanlu ze zbiorow biblioteki, 
- informacji bibllotecznej, bibliograficznej I Innej, 
- zglaszania zapotrzebowania na poszukiwane ksl^zki i inne zbiory, ktore biblioteka 
w miar? mozllwoscl b?dzle si? starala realizowac przy Ich zakuple; 

- udzialu w spotkaniach i wydarzeniach kulturalno-edukacyjnych organizowanych 
przez bibliotek?. 

2. Uzytkownik moze wypozyczyc jednoczesnie do pi?clu materialow bibliotecznych 
na okres jednego mlesi^ca. Na prosb? uzytkownika mozliwe jest wypozyczenie wi?kszej 
liczby materlatow bibliotecznych, a takze przed+uzenle terminu (prolongata) zwrotu 
wypozyczonych zbiorow. Prolongata jest mozliwa jedynie przy braku rezerwacji danego 
materiatu dokonanej przez innego uzytkownika. Z^danie prolongaty nalezy zglosic 
osobiscie lub telefonlcznie najpozniej w dniu uptywu terminu zwrotu wypozyczonych 
pozycji. 

3. Uzytkownik jest zobowl^zany do zwrotu wypozyczonych zbiorow w terminie 
okreslonym w niniejszym regulaminie. 

§2 
Korzystanie ze zbiorow i ustug 



4. Przekroczenie terminu zwrotu wypozyczonych materialow bibliotecznych 
przez uzytkownika (jesli wczesniej nie wyrazil prosby o przedluzenie terminu 
wypozyczenia) b?dzie skutkowalo mozliwosci^ naliczenia opiat za nieterminowy zwrot 
materialow bibliotecznych do czasu ich zwrotu w wysokosci 2 zl od zbioru za kazdy 
rozpoczynajgcy si? tydzieh po terminie zwrotu. 

5. Do uzytkownikow, ktorzy zalegaj^ ze zwrotem materialow bibliotecznych 
ponad dwa tygodnie po terminie zwrotu, mog^ bye wysylane upomnienia listem 
poleconym. Brak reakcji na upomnienie b?dzie skutkowal dochodzeniem roszczeh 
przez bibliotek?, zgodnie z obowi^zuj^cymi przepisami prawa. 

6. W przypadku uszkodzenia lub zagublenia wypozyczonych materialow 
bibliotecznych uzytkownik jest zobowiqzany: 
- odkupic takie same lub - po uzgodnieniu z Dyrektorem Biblioteki - inne publikacje 

o nie mniejszej wartosci i przydatne biblJotece, 
-jesli odkupieniejest niemozliwe, uzytkownik placi ekwiwalent pieni?zny w wysokosci 
sredniej aktualnej ceny rynkowej uszkodzonego/zagubionego materlalu 
bibliotecznego. 

7. Jesli uszkodzenie/zagubienie wypozyczonych materialow bibliotecznych nast^pilo 
wskutek wypadku losowego (pozar, kradziez, powodz itp.), na pisemny wniosek 
uzytkownika biblioteka moze odst^pic od finansowego odszkodowania, 
po przedlozeniu odpowiedniego zaswiadczenia wystawionego przez upowaznione 
do tego organa. 

S3 
Zasady zachowania Uzytkownikow na terenie Biblioteki 

1. Na terenie biblioteki obowi^zuje zakaz palenia papierosow, picia alkoholu, 
zazywania narkotykow i innych srodkow odurzaj^cych. Bibliotekarz ma prawo poprosic 
o opuszczenie lokalu biblioteki osoby, ktore swoim zachowaniem nie przestrzegaj^ 
ogolnie przyj?tych norm spolecznych (w tym b?d^ce pod wplywem alkoholu 
i/lub Innych srodkow odurzaj^cych). 
2. Czytelnik korzystaj^cy z usiug biblioteki ma obowi^zek wylegltymowania si? 
przed bibliotekarzem w celu odnotowania jego przybycia w ewidencji uzytkownikow 
oraz pozostawienia odziezy wierzchniej w wyznaczonym do tego miejscu. 

§4 
Ochrona Danych Osobowych 

Na podstawie Rozporz^dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osob fizycznych w zwi^zku 
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeplywu 
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, (zwanego "RODO"), biblioteka 
informuje, ze: 
1. Administratorem danych osobowych jest Biblioteka Publiczna Gminy Nur z siedzib^ 
w Nurze przy ul. Drohiczyhskiej 2 , kod pocztowy 07-322. 
2. Z Inspektorem ochrony danych osobowych mozna si? kontaktowac plsz^c na adres 
Administratora lub na adres e-mail: iod@gminanur.pl. 
3. Dane osobowe przetwarzane w nast?puj^cych celach: 
- swiadczenia usIug przez bibliotek?, 
- prowadzenia statystyk, 
- dochodzenia ewentualnych roszczeh odszkodowawczych. 



4. Podstaw^ prawn^ przetwarzania danych jest: 
- niezb^dnosc do wykonania obowi^zku prawnego ci^z^cego na administratorze 
(art. 6 ust. 1 litera c) RODO), 
- udzielona zgoda (art. 6 ust. 1 litera a) RODO), 
- niezb?dnosc do celow wynikajqcych z prawnie uzasadnionych interesow 
reallzowanych przez administratora (art. 6 ust. 1 litera f) RODO), jakimi ŝ  dochodzenie 
ewentualnych roszczeh odszkodowawczych lub promocja oferowanych ustug. 
5. Dane mog^ bye przekazywane nast?puj^cym podmiotom: 
- podwykonawcom w zwi^zku ze zleconymi przez bibliotek? zadaniami, 
- podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie przepisow prawa. 
6. Okres przetwarzania danych osobowych jest uzalezniony od celu w jakim dane 
ŝ  przetwarzane. Okres, przez ktory dane ŝ  przetwarzane jest obliczany w oparciu 
o nast?puj^ce kryteria: 
- okres, ktory jest niezb?dny do wykonywania zadah lub ochrony interesow 
administratora, 
- przepisy prawa, ktore mog^ obligowac do przetwarzania danych przez okreslony czas, 
- okres na jaki zosta+a udzielona zgoda. 
7. Osoby, ktorych dane osobowe ŝ  przetwarzane przez bibliotek? maj^ prawo do: 
- z^dania dost?pu do swoich danych osobowych, 
- sprostowania danych osobowych, 
- z^dania uzupetnienia niekompletnych danych osobowych, w tym poprzez 
przedstawienie dodatkowego oswiadczenia, 
- usuni?cia danych osobowych lub ograniczenia przetwarzania, 
- wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania danych osobowych, 
- cofni?cia zgody, jezeli przetwarzanie danych osobowych odbywa si? w oparciu 
o udzlelon^ zgod?, w dowolnym momencie i w dowolny sposob, bez wptywu 
na zgodnosc z prawem przetwarzania, ktorego dokonano na podstawie zgody 
przed jej cofni?ciem, 
- wniesienia skargi do Prezesa Urz?du Ochrony Danych Osobowych, w przypadku 
uznania, ze przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO. 
8. Dane osobowe zbierane ŝ  od osob, ktorych dotycz^ lub od przedstawiciela 
ustawowego. 
9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne dia korzystania z ustug 
biblioteki. to dane wymienione w ustawie z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach 
(tj. Dz.U. z2018r. poz. 574). 

1. Sprawy, ktore nie ŝ  uregulowane niniejszym regulaminem lub sporne rozstrzyga 
Dyrektor Biblioteki. 
2. Wobec uzytkownikow naruszaj^cych zasady regulaminu mog^ bye zastosowane 
sankcje w postaci cz?sclowego lub calkowitego pozbawienia uprawnieh do korzystania 
z biblioteki I jej oferty na czas okreslony lub na state. Decyzj? o zastosowaniu sankcji 
podejmuje Dyrektor Biblioteki. 
3. Niniejszy regulamin wchodzi w zycie z dniem 1 sierpnia 2018 roku. 

§5 
Przepisy kohcowe 

O V R E K T O R 


