
 

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych 

Zgodnie z art. 13 pkt 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 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 
(zwane dalej RODO) Biblioteka Akademii Muzycznej im. Krzysztofa Pendereckiego w Krakowie 
informuje, że: 

1. Administratorem danych osobowych użytkowników Biblioteki jest Akademia Muzyczna 
im. Krzysztofa Pendereckiego w Krakowie z siedzibą przy ul. Świętego Tomasza 43, 31-027 
Kraków, reprezentowana przez Rektora. 
 

2. Kontakt z inspektorem ochrony danych w Akademii Muzycznej im. Krzysztofa Pendereckiego 
w Krakowie możliwy jest pod adresem e-mail: iodo@amuz.krakow.pl.  

 

 

3. Dane osobowe przetwarzane będą przez Bibliotekę w celach wynikających z realizacji zadań 
w oparciu o następujące podstawy prawne:  art. 6 ust. 1 lit. c) ogólnego rozporządzenia 
o ochronie danych (RODO) – wypełnienie przez administratora obowiązku prawnego;  art. 6 
ust. 1 lit. e) RODO – wykonanie przez administratora zadania realizowanego w interesie 
publicznym oraz art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – gdy przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne 
do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora 
lub przez stronę trzecią, w szczególności czynności związanych z dochodzeniem ewentualnych 
roszczeń w przypadku nieuregulowania zobowiązań czytelnika w stosunku do Biblioteki. 
 

4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do zarejestrowania i obsługi 
użytkownika. W przypadku niepodania danych nie będzie możliwe korzystanie z zasobów 
bibliotecznych. 
 

5. Dane osobowe są udostępniane podmiotom użytkującym wspólnie oprogramowanie 
biblioteczne na mocy porozumienia w sprawie przetwarzania danych osobowych czytelników 
zgromadzonych w Bazie Wspólnej systemu VTLS/VIRTUA zawartego pomiędzy: Polską 
Akademią Umiejętności, Akademią Muzyczną w Krakowie, Akademią Wychowania Fizycznego 
im. Bronisława Czecha w Krakowie, Akademią Sztuk Teatralnych im. Stanisława Wyspiańskiego, 
Uniwersytetem Rolniczym im. Hugona Kołłątaja, Akademią Sztuk Pięknych im. Jana Matejki, 
Międzynarodowym Centrum Kultury (Porozumienie w sprawie przetwarzania danych 
osobowych czytelników zgromadzonych w Bazie wspólnej systemu VTLS/VIRTUA, zawarte 
w Krakowie w dniu 23 maja 2018 r.) . 
 

6. Dane osobowe będą przechowywane przez okres pozostawania użytkownikiem Biblioteki 
do momentu rozliczenia się użytkownika z wypożyczonych materiałów bibliotecznych 
i naliczonych kar regulaminowych (jeśli dotyczy). Rewersy przechowywane są do momentu 
zwrotu publikacji. 
 

7. Osobie, której dane są przetwarzane, przysługuje prawo dostępu do treści danych oraz ich 
sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia sprzeciwu, 
zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych. Użytkownik ma prawo wniesienia 
skargi do organu nadzorczego. 
 

8. Dane osobowe nie będą udostępniane do państw trzecich a także nie będą podlegały 
profilowaniu. 
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