
 
 

Інформація про обробку персональних даних учасників навчальних занять, які 
організовує Педагогічна бібліотека м. Плоцька 

 

Пані та панове, 

Відповідно до Регламенту (ЄС) 2016/679 Європейського Парламенту та Ради від 27 

квітня 2016 року про захист фізичних осіб щодо обробки персональних даних а також 

щодо вільного переміщення таких даних та скасування Директиви 95/46 / EC (Загальний 

регламент про захист даних), надалі іменований GDPR, ми люб’язно повідомляємо вам, 

що  

Адміністратором ваших персональних даних є Педагогічна бібліотека в Плоцьку за 

адресою вул. Gałczyńskiego 26, тел. 24 366-53-70, далі - Адміністратор; Адміністратор 

проводить операції з обробки персональних даних. 

Зв’язатися з Уповноваженим із захисту даних у Адміністратора з питань, пов’язаних з 

обробкою персональних даних, можна за адресою електронної пошти: iod@bpplock.pl. 

Ваші персональні дані будуть оброблятися з метою організації, участі та просування 

освітніх заходів, які організовує бібліотека. 

Ваші персональні дані оброблятимуться на основі добровільно вираженої згоди 

відповідної особи, а у випадку неповнолітніх – згоди їх батьків/законного опікуна (стаття 

6 (1) (a) GDPR) та для мета виконання завдання, що виконується в суспільних інтересах 

(стаття 6 (1) (e) GDPR). 

Імідж учасника освітньої діяльності може оброблятися та поширюватися на підставі 

добровільно вираженої згоди у зв’язку зі ст. 81 Закону про авторське право і суміжні 

права, а у випадку неповнолітнього – згода одного з батьків/законного опікуна. 

Надання персональних даних Учасника є обов’язковим за законом. В інших випадках 

надання персональних даних є добровільним, але небезпечним, доки не буде завершено 

повне перетворення. 

Одержувачами ваших персональних даних можуть бути лише суб’єкти, уповноважені 

отримувати персональні дані на основі законодавчих положень, а також суб’єкти, які 

виконують завдання від імені Адміністратора, з якими Адміністратор уклав відповідні 

договори про доручення (наприклад, ІТ та постачальники послуг хостингу) та збірник 

офіційного сайту бібліотеки, Facebook, Instagram, соціальний профіль YouTube. 

Ви маєте право на доступ до своїх персональних даних і, відповідно до положень про 

право на виправлення, видалення або обмеження обробки, право на передачу даних, 

право заперечувати проти обробки даних. 

Ви маєте право відкликати свою згоду на обробку персональних даних у будь-який час у 

межах вашої згоди у формі заяви, надісланої на адресу електронної пошти: 

iod@bpplock.pl. Відкликання згоди не впливає на законність обробки, яка була здійснена 

на підставі вашої згоди до її відкликання. 

Якщо буде виявлено, що обробка ваших персональних даних суперечить закону, ви 

маєте право подати скаргу до контролюючого органу, тобто до Голови Управління 

захисту персональних даних, вул. Stawki 2 00-193 Варшава. 

mailto:iod@bpplock.pl


Ваші персональні дані не підлягають автоматизованому прийняттю рішень, включаючи 

профілювання 

Ваші персональні дані в області зображення можуть передаватися в треті країни або в 

міжнародні організації в рамках соціальних мереж Facebook, Instagram, YouTube. 

Ваші персональні дані не підлягають автоматизованому прийняттю рішень, включаючи 

профілювання 


