
ZASADY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W BIBLIOTECE KRAKOWSKIEJ AKADEMII IM. 

ANDRZEJA FRYCZA MODRZEWSKIEGO 

I. Administratorem danych osobowych jest Krakowska Akademia im. Andrzej Frycza 

Modrzewskiego w Krakowie, ul. Gustawa Herlinga Grudzińskiego 1, 30-705 Kraków.  

II. Krakowska Akademia powołała Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym 

można się skontaktować w przypadku jakichkolwiek pytań lub uwag dotyczących 

przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, przy ul. Gustawa Herlinga-

Grudzińskiego  1 w  Krakowie lub za pośrednictwem adresu e-mail: iodo@afm.edu.pl. 

III. Dane osobowe będą przetwarzane w celu: 

- umożliwienia założenia konta bibliotecznego albo uaktywnienia konta 

bibliotecznego w Bibliotece Krakowskiej Akademii, uprawniającego do wypożyczania 

materiałów bibliotecznych na zewnątrz lub do korzystania z nich na miejscu w 

Czytelni; 

-  realizacji wypożyczeń międzybibliotecznych; 

-  powiadomienia użytkownika (poprzez pocztę elektroniczną, kontakt 

telefoniczny) o dostępności zarezerwowanych materiałów bibliotecznych; 

-  kontaktu z użytkownikiem (poprzez pocztę elektroniczną, kontakt 

telefoniczny lub tradycyjnie listem poprzez Pocztę Polską) i przekazania mu 

informacji m. in. o upływającym terminie zwrotu wypożyczanych materiałów 

bibliotecznych, o nieoddanych w terminie materiałach bibliotecznych i wynikających 

z tego karach regulaminowych; 

-  umożliwienia osobie upoważnionej odbioru materiałów bibliotecznych w 

imieniu użytkownika Biblioteki. 

IV. Podanie danych osobowych jest warunkiem założenia konta bibliotecznego bądź 

uaktywnienia konta bibliotecznego. Podanie danych osobowych ujętych w deklaracji 

zapisu jest dobrowolne, jednak konsekwencją ich niepodania będzie brak możliwości 

korzystania z Biblioteki Krakowskiej Akademii. 

V. Dane osobowe będą przechowywane przez okres: 

- dla danych osobowych przetwarzanych w celu udostępniania i wypożyczania 

materiałów bibliotecznych – przez okres korzystania z materiałów bibliotecznych, a 

nie więcej niż 2 lata od końca roku, w którym użytkownik ostatni raz korzystał z 

Biblioteki Krakowskiej Akademii, pod warunkiem, że nie jest wobec niej zadłużony; 

- dla danych przetwarzanych w celu dochodzenia ewentualnych roszczeń 

prawnych – do czasu przedawnienia roszczenia lub do zakończenia postępowania 

związanego z dochodzeniem roszczenia; 

- dla danych przetwarzanych na podstawie zgody Użytkownika – do czasu 

wycofania tej zgody. 

VI. Dane osobowe będą częściowo przetwarzane w sposób zautomatyzowany 

(zautomatyzowane wysyłanie pocztą elektroniczną przypomnień o terminie zwrotu 

wypożyczonego materiału bibliotecznego oraz upomnień, wykonywanie transakcji 

wypożyczeni / zwrotów w systemie bibliotecznym KOHA) oraz tradycyjnie – realizacja 

zamówień złożonych elektronicznie do Biblioteki, wypożyczalni międzybibliotecznej i 

czytelni.  
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VII. Użytkownik Biblioteki KAAFM posiada prawo do cofnięcia zgody w dowolnym 

momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na 

podstawie zgody przed jej cofnięciem. Wycofanie zgody na przetwarzanie danych 

osobowych można przesłać e-mailem na adres: iodo@afm.edu.pl. 

VIII. Użytkownik Biblioteki KAAFM posiada prawo do: dostępu do treści swoich danych 

oraz ich sprostowania, a także prawo do usunięcia, ograniczenia przetwarzania, 

przenoszenia, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania – w przypadkach i na 

warunkach określonych w Rozporządzeniu Ogólnym (RODO). Aby sprostować dane, 

należy o tym fakcie powiadomić Bibliotekę Krakowskiej Akademii w celu 

wprowadzenia zmian przez uprawnionych pracowników.  

IX. Użytkownik Biblioteki KAAFM ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu 

Ochrony Danych Osobowych gdy uzna, że przetwarzanie Pani/Pana danych 

osobowych narusza przepisy Rozporządzenia Ogólnego (RODO). 
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