
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych 
osoby wskazanej przez pracownika Biblioteki Pedagogicznej w Płocku 

do kontaktu w razie wypadku.  
 

Zgodnie z art.14 ust. 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 (ogólne 
rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO, uprzejmie informujemy, że 
 
Administratorem Państwa danych osobowych jest Biblioteka Pedagogiczna w Płocku z siedzibą przy ul. 
Gałczyńskiego 26, 09-400 Płock, tel. 24 366-53-70,email sekretariat@bpplock.pl zwana dalej 
Administratorem; Administrator prowadzi operacje przetwarzania danych osobowych. 
 
Kontakt z  inspektorem ochrony danych u Administratora w sprawach związanych z przetwarzaniem 
danych osobowych możliwy jest za pomocą: adresu  e-mail: iod@bpplock.pl.  

 
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu powiadomienia Pani/Pana o ewentualnym 
wypadku Pracownika Biblioteki. 
 
Pani/Pana dane osobowe w zakresie imię/imiona, nazwisko, dane kontaktowe zostały przekazane przez 
Pracownika Biblioteki, który wskazał Panią/Pana do kontaktu w razie wypadku. 
 
Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych osoby wskazanej do kontaktu jest art. 6 ust. 1 lit. f 
RODO (prawnie uzasadniony interes realizowany przez administratora). 
 
Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania 
danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty realizujące zadania w imieniu 
Administratora, z którymi Administrator zawarł stosowne umowy (np. dostawcy usług informatycznych, 
usług hostingowych). 
 
Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz z zastrzeżeniem przepisów 
prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, 
prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. 
 
Jeżeli przetwarzanie danych osobowych  odbywa się na podstawie zgody wyrażonej przez osobę, której 
dane dotyczą, ma Pani/Pan prawo w każdej chwili wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych 
Cofnięcie zgody nie wpływa  na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie 
Pani/Pana zgody przed jej cofnięciem.  
 
W przypadku stwierdzenia, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych następuje z naruszeniem 
przepisów prawa przysługuje  Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa 
Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2 00-193 Warszawa. 
 
Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym 
profilowaniu. 

 
Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich ani do organizacji 
międzynarodowych. 
 
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres obowiązywania umowy o pracę  
z Pracownikiem Biblioteki, który wskazał Panią/Pana jako osobę do kontaktu w razie wypadku,  
a następnie przez okres niezbędny dla celów archiwalnych zgodnie z obowiązującymi przepisami.  
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