Miejska Biblioteka Publiczna im. Adama Asnyka w Kaliszu

Polityka prywatności i informacje o plikach cookies
Miejska Biblioteka Publiczna im. Adama Asnyka w Kaliszu (dalej: Biblioteka) dba o Państwa prywatność.
Dokładamy wszelkich starań, aby wprowadzone zasady i zabezpieczenia gwarantowały poufność danych.
Wszelkie dane przetwarzamy zgodnie z przepisami z zakresu ochrony danych osobowych, szczególnie z
przepisami 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, dalej: RODO.

Niniejsza „Polityka prywatności” dotyczy danych osobowych, które Biblioteka pozyskuje i przetwarza do celów związanych z
funkcjonowaniem witryn Biblioteki publikowanych w domenie *.mbp.kalisz.pl, tj.: mbp.kalisz.pl i bip.mbp.kalisz.pl.
Celem „Polityki prywatności” jest określenie zasad przetwarzania danych i informacji pochodzących od użytkowników strony
internetowej Biblioteki.
1.

Właścicielem i wydawcą serwisów zamieszczonych na https://mbp.kalisz.pl/ oraz Administratorem
danych osobowych pozyskanych w ramach prowadzenia strony internetowej jest Miejska Biblioteka
Publiczna im. Adama Asnyka w Kaliszu z siedzibą przy ul. Łaziennej 6, 62-800 Kalisz. Kontakt z
Biblioteką jest możliwy przez pocztę elektroniczną na adres: biblio@mbp.kalisz.pl, telefonicznie: 62 757
34 30, 62 757 22 88 lub poprzez formularz kontaktowy ze strony internetowej Biblioteki:
https://www.mbp.kalisz.pl/p,61,formularz#skip.

2.

We wszelkich sprawach związanych z danymi osobowymi można się kontaktować z Inspektorem
Ochrony Danych adres e-mail: iod@mbp.kalisz.pl.

3.

Zakres zbieranych danych
Podczas wizyty na stronie internetowej https://mbp.kalisz.pl/ automatycznie zbierane i zapisywane w
dziennikach serwera są dane dotyczące tej wizyty, czyli adres IP użytkownika, data i czas serwera, typ
przeglądarki internetowej i typ systemu operacyjnego, z jakiego korzysta Użytkownik, lokalizacja –
państwo, miejscowość, przeglądane strony, czas spędzony na tych stronach, frazy na podstawie których
użytkownik wyszukuje treści wchodząc na stronę internetową https://mbp.kalisz.pl/ z wyszukiwarek
internetowych. Dane zapisane w logach serwera nie są kojarzone z konkretnymi osobami
korzystającymi ze strony i nie są wykorzystywane w celu identyﬁkacji Użytkownika. Informacje z logów
serwera nie są ujawniane nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem.
Biblioteka pozyskuje również dane z dobrowolnie wprowadzonych informacji przez użytkownika do
formularza kontaktowego.

4.

Cele przetwarzania danych osób korzystających ze strony https://mbp.kalisz.pl/ oraz podstawy prawne:
Dane wszystkich osób korzystających z serwisu Biblioteki https://mbp.kalisz.pl/ przetwarzane są przez
Administratora:
1. w celu udostępniania Użytkownikom treści gromadzonych na stronie internetowej; podstawą prawną
przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania zadań realizowanych w interesie
publicznym (art. 6 ust. 1 lit. e RODO),
2. w celu obsługi korespondencji poprzez formularz kontaktowy; podstawą prawną przetwarzania jest
prawnie uzasadniony interes Administratora, którym jest obsługa korespondencji kierowanej do
Administratora w związku z prowadzoną przez niego działalnością (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
3. w celach analitycznych i statystycznych; podstawą prawną przetwarzania jest uzasadnionych interes
Administratora, którym jest zwiększenie popularności strony internetowej Biblioteki (art. 6 ust. 1 lit. f
RODO),
4. na podstawie udzielonej przez użytkownika zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
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5.

Sposób wykorzystywania danych
Dane są zbierane automatycznie i będą użyte do analizy zachowań użytkowników, zbierania danych
demograﬁcznych o użytkownikach lub do personalizacji zawartości wyświetlanych podstron. Dane
zbierane w trakcie korespondencji będą wykorzystane wyłącznie w celu odpowiedzi na zapytanie. Dane
będą przetwarzane do czasu zakończenia korespondencji, a następnie w przypadku niektórych spraw,
także przez okres przechowywania dokumentacji w archiwum.
W przypadku kontroli Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innych upoważnionych do tego
podmiotów, dane użytkowników mogą zostać udostępnione zgodnie z obowiązującymi przepisami
prawa w zakresie ochrony danych osobowych. W przypadku naruszenia prawa lub gdy będą wymagały
tego przepisy prawa, dane użytkowników mogą zostać udostępnione organom wymiaru
sprawiedliwości.
Dane użytkowników mogą również zostać udostępnione podmiotom serwisującym systemy
informatyczne Biblioteki, podmiotom dostarczającym oprogramowanie wykorzystywane w celu
przetwarzania danych użytkowników oraz operatorom pocztowym i kurierom.
Strona internetowa Biblioteki https://mbp.kalisz.pl/ zawiera odnośniki (wtyczki) do innych serwisów
internetowych, m.in. do Facebooka, Instagrama, Youtube’a i Tiktoka. Zawartość wtyczki jest
przekazywana przez danego usługodawcę bezpośrednio do przeglądarki Użytkownika i integrowana ze
stroną. Nie ponosimy odpowiedzialności za obowiązujące na wspomnianych serwisach
społecznościowych zasady polityki prywatności i przetwarzania plików cookies. Zalecamy, by po
przejściu na inne strony, zapoznać się z polityką prywatności i plików cookies tam ustaloną. Użytkownik
może uniemożliwić załadowanie na stronie wtyczek stosując rozszerzenia dla swojej przeglądarki, np.
blokowanie skryptów.
Państwa dane nie będą przekazywane poza granice Unii Europejskiej ani do organizacji
międzynarodowych.

6.

Okres przechowywania danych
Okres przechowywania danych osobowych jest uzależniony od celu w jakim dane są przetwarzane. Czas
ten obliczany jest wg następujących kryteriów:
1. okres, który jest niezbędny do wykonywania zadań lub ochrony interesów Administratora,
2. przepisy prawa, które mogą obligować do przetwarzania danych przez określony czas,
3. okres, na jaki została udzielona zgoda na przetwarzanie danych.
Okres przetwarzania danych może być przedłużony w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne o
ustalenia, dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami, a po tym okresie, jedynie w
przypadku i w zakresie, w jakim będą wymagać tego przepisy prawa. Po upływie okresu przetwarzania
dane są usuwane lub anonimizowane.

7.

Prawa użytkownika
Użytkownikowi, jako osobie ﬁzycznej, przysługuje prawo do żądania dostępu do danych, do ich
sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
przenoszenia danych, chyba że w przepisach prawa wyraźnie wskazano inaczej lub żądanie stoi w
sprzeczności z prawnie uzasadnionym interesem Biblioteki. Podanie danych jest dobrowolne, jednak
niezbędne do korzystania z wybranych usług serwisu. W każdej chwili użytkownik może złożyć skargę
na sposób przetwarzania swoich danych przez Bibliotekę do organu nadzorczego ochrony danych
osobowych – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (uodo.gov.pl).

8.

Bezpieczeństwo danych
Biblioteka zapewnia bezpieczeństwo danych osobowych dzięki odpowiednim środkom technicznym i
organizacyjnym, mającym na celu zapobieżenie przypadkowej lub celowej utracie, ujawnieniu,
uszkodzeniu danych, bezprawnemu wykorzystaniu. Biblioteka zbiera i przetwarza dane zgodnie z
prawem, w konkretnych, uzasadnionych celach, zabezpiecza je przed dostępem osób nieuprawnionych,
przechowuje je przez okres nie dłuższy niż jest to niezbędne dla celów przetwarzania.

9.

Pliki Cookies
Strona internetowa https://mbp.kalisz.pl/ wykorzystuje cookies (niewielkie informacje tekstowe
przechowywane przez przeglądarkę użytkownika). Pozwalają one rozpoznać urządzenie użytkownika i
dopasować stronę internetową do jego indywidualnych preferencji. Większość używanych przeglądarek
na komputerach i innych urządzeniach, domyślnie akceptuje pliki cookies. W przypadku chęci zmiany
domyślnych ustawień można to zrobić za pomocą ustawień w przeglądarce. W przypadku problemów z
ustawieniem zmian należy skorzystać z opcji „Pomoc” w menu używanej przeglądarki. Pliki cookies
pozwalają na wygodniejsze i efektywniejsze korzystanie z serwisu. Wyłączenie ich może spowodować
nieprawidłowe wyświetlanie strony w przeglądarce.

10.

Właściciel strony internetowej https://mbp.kalisz.pl/ zastrzega sobie prawo zmiany niniejszej Polityki
prywatności i cookies poprzez opublikowanie nowej jej wersji na tej stronie.

Data aktualizacji: 1 czerwca 2022
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