Obowiązek informacyjny – rejestracja użytkownika na platformie
Bibliotecznego Centrum Zdalnej Edukacji
Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE,
informuję że:
Administratorem danych jest Warmińsko - Mazurska Biblioteka Pedagogiczna im. Karola Wojtyły
w Elblągu, 82-300 Elbląg, ul. Świętego Ducha 25. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych e-mail:
iod@wmbp.edu.pl
Celem przetwarzania danych jest realizacja szkoleń e-learningowych na platformie Bibliotecznego
Centrum Zdalnej Edukacji. Podstawą przetwarzania jest zgoda osoby, której dane dotyczą. Odbiorcami
danych osobowych mogą być podmioty, którym należy udostępnić dane osobowe na podstawie
przepisów prawa oraz podmioty przetwarzające dane osobowe w ramach świadczenia usług dla
administratora. Dane osobowe nie są przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji
międzynarodowej. Dane osobowe będą przechowywane do wycofania się ze zgody na przetwarzanie
danych osobowych lub przez okres 2 lat w przypadku niekorzystania przez usługobiorcę ze świadczonych
za pośrednictwem Bibliotecznego Centrum Zdalnej Edukacji usług. Usługobiorca ma prawo do dostępu
do swoich danych osobowych, sprostowania, ograniczenia przetwarzania, informacji o prawie do
cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego
dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem oraz usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub o
prawie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także o prawie do przenoszenia danych,
wniesienia skargi do organu nadzorczego. Ma prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez
wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej
cofnięciem. Wycofanie się ze zgody należy złożyć w formie wniosku drogą pisemną. Konsekwencją
wycofania się ze zgody będzie likwidacja konta usługobiorcy na platformie Bibliotecznego Centrum
Zdalnej Edukacji. Decyzje dotyczące przetwarzania danych osobowych nie będą podejmowane w sposób
zautomatyzowany. Administrator nie profiluje danych osobowych. Administrator nie przewiduje
przetwarzania danych osobowych w celu innym niż cel, w którym dane osobowe zostały zebrane Podanie
danych osobowych jest dobrowolne, przy czym niezbędne do realizacji szkoleń e-learningowych.

