Regulamin czytelni
Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Biłgoraju.
§1
1. Ze zbiorów czytelni (książek i prasy) mogą korzystać wszystkie osoby posiadające kartę biblioteczną. Osoby
nie legitymujące się kartą biblioteczną mogą korzystać ze zbiorów czytelni (książek i prasy) wyłącznie na
miejscu po uprzednim zgłoszeniu tego faktu bibliotekarzowi.
2. Osoby korzystające z Czytelni zobowiązane są do:
a) zapoznania się z regulaminem Czytelni,
b) okazania karty bibliotecznej lub aktualnego dokumentu potwierdzającego tożsamość ze zdjęciem,
adresem i numerem PESEL,
c ) okazania dyżurującemu bibliotekarzowi wnoszonych materiałów bibliotecznych,
d) zgłoszenia zauważonych braków i uszkodzeń w wykorzystywanych przez siebie wydawnictwach.
3. Z usług czytelni nie mogą korzystać:
a) osoby w stanie wskazującym na spożycie alkoholu lub będące pod wpływem środków odurzających,
b) osoby, które swoim zachowaniem lub obecnością zakłócają korzystanie z Biblioteki innym
czytelnikom lub dezorganizują pracę Biblioteki.
4. W czytelni zabrania się prowadzenia rozmów telefonicznych, spożywania posiłków.
§2
1. W Czytelni można korzystać z księgozbioru podręcznego, czasopism, Internetu, Wii-fi .
2. Dopuszcza się korzystanie z własnych materiałów i książek po uprzednim zgłoszeniu tego faktu u
dyżurującego

bibliotekarza.

3. Z księgozbioru podręcznego korzysta się tylko za pośrednictwem dyżurującego Bibliotekarza .
4. Czasopisma bieżące są wolnodostępne.
5. Książek i czasopism, które zostały udostępnione do wykorzystania na miejscu, nie wolno wynosić z Czytelni.
§3
1. Dopuszcza się możliwość krótkoterminowego wypożyczania zbiorów Czytelni na zewnątrz.

2. O możliwości wypożyczenia zbiorów z Czytelni każdorazowo decyduje dyżurujący bibliotekarz.

3. Czasowo mogą być wstrzymane wypożyczenia materiałów potrzebnych do konkursów lub prac wewnątrz
bibliotecznych.

4. Czytelnik winien okazać bibliotekarzowi ważny dokument tożsamości oraz wypełnić oświadczenie, w którym
zobowiąże się do terminowego zwrócenia wypożyczonych książek.
§4
1. Czytelnik jest zobowiązany do poszanowania zbiorów i ponosi odpowiedzialność materialną za wszelkie
powstałe z jego winy zniszczenia zbiorów.
2. W przypadku zniszczenia lub zagubienia wypożyczonych materiałów użytkownik zobowiązany jest do ich
odkupienia.
3. Formę odszkodowania ustala dyrektor Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Biłgoraju.
§5
1. Użytkownik ma prawo, w granicach określonych przez prawo autorskie i wyłącznie na użytek prywatny, do
kopiowania niektórych materiałów bibliotecznych.
2. Na kopiowanie zbiorów bibliotecznych należy uzyskać zgodę bibliotekarza.
§6

1. Dane osobowe czytelnika przetwarzane są wyłącznie do celów statutowych, w tym do dochodzenia

2.
3.
4.
5.

ewentualnych roszczeń prawnych oraz w celach statystycznych. Podlegają ochronie prawnej zgodnie z
Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady(UE) 2016/679 z 27.04.2016 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, zwane dalej
RODO).
Administratorem danych osobowych użytkownika jest Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w
Biłgoraju, ul. T. Kościuszki 13, 23-400 Biłgoraj. Kontakt do Inspektora Ochrony Danych Osobowych w
Bibliotece: iod@ bibliotekabilgoraj.pl.
Czytelnikowi przysługuje prawo do dostępu do swoich danych osobowych/danych osobowych swego
niepełnoletniego dziecka oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania,
prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
Użytkownik zobowiązany jest do poinformowania Biblioteki o zmianie danych osobowych.
Na pisemny wniosek czytelnika Biblioteka usunie jego konto czytelnicze. O ile Czytelnik nie ma żadnych
zobowiązań wobec Biblioteki. W tym celu wypełnia Wniosek o usunięcie danych. Wzór wniosku stanowi
załącznik nr 4 do Regulaminu biblioteki .

§7
1. Nieprzestrzeganie Regulaminu lub nieodpowiednie zachowanie w Czytelni może spowodować okresowe lub
stałe zawieszenie w prawach korzystania z niej. Od takiej decyzji przysługuje prawo odwołania do Dyrektora
Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Biłgoraj .
2. W sprawach nie objętych niniejszym Regulaminem prawo decyzji przysługuje Dyrektorowi Miejskiej
i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Biłgoraju.
Biłgoraj, 10.02.2020 r.

