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REGULAMIN CZYTELNI INTERNETOWEJ 
BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ GMINY NUR 

§1 
Warunki korzystania 

1. Czytelnia internetowa jest ogolnodost^pna. Korzystania z Internetu jest bezpfatne. 
2. Godziny otwarcia czyteini internetowej s^ zgodne z godzinami otwarcJa biblioteki. 
3. Internet sluzy przede wszystkim do poszukiwania informacji i materialow niezb^dnych 

w zdobywaniu wiedzy i samoksztalceniu, poszukiwania informacji bibliotecznej 
i bibliograficznej. 

4. Uzytkownik zobowi^zanyjest: 
a) zapoznac si^ z niniejszym regulaminem, 
b) na prosb? bibliotekarza okazac dowod osobisty lub inny dokument z numerem PESEL 

i zdj^ciem, 
c) za posrednictwem bibliotekarza zarejestrowac swoj^ obecnosc w czyteini internetowej 

w zeszycie odwiedzin, zgodnie z obowi^zuj^cymi zasadami ewidencji. 

§2 
Korzystanie z usiug 

1. Uzytkownik ma prawo: 
- korzystania z Internetu przez 30 minut z mozliwosci^ przedtuzenia tego czasu 
do 1 godz. w przypadku istnienia wolnych stanowisk, 
- pracyz programami zainstalowanymi na stanowiskach komputerowych, 
- korzystania na miejscu z wydawnictw multimedialnych dost^pnych w bibliotece 
oraz bibliotecznych baz danych. 

2. Uzytkownik komputera powinien posiadac podstawow^ znajomosc z zakresu obslugi 
systemu Windows oraz umiej^tnosc korzystania z przegl^darki internetowej. 

3. Stanowisko komputerowe moze zajmowac tyiko jedna osoba. 
4. Uzytkownik ma prawo zapisac sporz^dzone prze siebie pliki na nosnikach wlasnych. 
5. Dzwi^k odtwarzany podczas pracy programow multimedialnych moze bye emitowany 

wyt^cznie w przypadku, gdy do komputera dot^czone s^ sluchawki. 
6. Uzytkownikom zabrania si^: 

- podejmowania wszelkich dzialah mog^cych powodowac uszkodzenie komputera, 
-zakladania wlasnych katalogow poza pulpitem, 
- przesylania, udost^pniania i korzystania z danych naruszaj^cych prawo (w tym prawa 
autorskie) oraz powszechnie uznanych za obsceniczne lub obrazliwe, czy propaguj^-
cych przemoc, 
- wprowadzania zmian w oprogramowaniu i konfiguracjl systemow operacyjnych, 
- instalowania oprogramowania, 
- spozywania positkow i napojow. 



7. Uzytkownicy ponosz^ odpowiedzialnosc materialn^ za powstate z ich winy uszkodzenia 
sprz^tu komputerowego nalez^cego do biblioteki. 

8. Pracownik biblioteki ma prawo do natychmiastowego przerwania sesji jesll uzna, 
ze uzytkownik wykonuje czynnosci niezgodne z regulaminem. 

9. Uzytkownik odpowiada materialnie za zniszczenie lub uszkodzenie sprz^tu komputerowe
go lub oprogramowania. 

§3 
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. Uzytkownik korzystaj^cy z us+ug biblioteki ma obowi^zek odnotowania za posrednictwem 
bibliotekarza swojego przybycia w ewidencji uzytkownikow oraz pozostawienia odziezy 
wierzchniej w wyznaczonym do tego miejscu. 

§4 
Ochrona Danych Osobowych 

Na podstawie Rozporz^dzenia Parlamentu Europejsklego 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 przepfywu 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 s^ przetwarzane przez bibliotek? w nast^puj^cych celach: 
- swiadczenia usiug, 
- prowadzenia statystyk, 
- dochodzenia ewentualnych roszczeh odszkodowawczych. 
4. Podstaw^ prawn^ przetwarzania danych jest: 
- niezb^dnosc do wykonania obowl^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 wynikaj^cych z prawnie uzasadnionych interesow realizowanych 
przez administratora (art. 6 ust. 1 litera f) RODO), jakimi s§ dochodzenie ewentualnych 
roszczeh odszkodowawczych lub promocja oferowanych usl-ug. 
5. Dane mog^ bye przekazywane nast^puj^cym podmiotom: 
- podwykonawcom w zwi^zku ze zleconymi przez Biblioteka Publiczn^ Gminy Nur 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 s^ 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 najaki zostaia udzielona zgoda. 
7. Osoby, ktorych dane osobowe s^ przetwarzane przez Biblioteka Publiczn^ Gminy Nur, maj^ 
prawo do: 
- z^dania dost^pu do swoich danych osobowych, 
- sprostowania danych osobowych, 
- z^dania uzupelnienia niekompletnych danych osobowych, w tym poprzez przedstawienie 
dodatkowego oswiadczenia, 
- usuni^cia danych osobowych lub ograniczenia ich 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 wplywu 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 s^ od osob, ktorych dotycz^ lub od przedstawiciela ustawowego. 
9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne dia korzystania z usiug 
biblioteki. to dane wymienione w ustawie z dnia 27 czenA/ca 1997 r. o bibliotekach 
(tj. DZ.U.Z 2018 r.poz. 574). 

1. Sprawy, ktore nie uregulowane niniejszym regulaminem lub sporne, rozstrzyga dyrektor 
biblioteki. 
2. Wobec uzytkownikow naruszaj^cych zasady regulaminu mog^ bye zastosowane sankcje 
w postaci cz^sciowego lub calkowitego pozbawienia uprawnien 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 15 listopada 2018 roku. 

§5 
Przepisy koncowe 

mgTnicyna Mazur-Warchala 


