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Deklaracja 

zamiaru korzystania z zasobów Biblioteki Uniwersytetu Gdańskiego 

 

 

_________________________________________________________________________ 

Imię i nazwisko Ucznia 

_________________________________________________________________________ 

Nazwa szkoły 

_________________________________________________________________________ 

PESEL 

Niniejszym deklaruję zamiar korzystania z zasobów Biblioteki Uniwersytetu Gdańskiego na zasadach 

określonych w Regulaminie Biblioteki Uniwersytetu Gdańskiego. Potwierdzam zapoznanie się z jego 

zapisami oraz zobowiązuję się do jego przestrzegania. 

 

…………….……………………                                                                         ……….……..……………………………… 

 (data)                                                                       (czytelny podpis) 

Wyrażam zgodę na powyższe zobowiązanie oraz na przetwarzanie przez Uniwersytet Gdański moich 

danych osobowych oraz  przyjmuję odpowiedzialność za wypełnianie zobowiązań w stosunku do 

Biblioteki Uniwersytetu Gdańskiego przez ww. Ucznia (wypełnia się w stosunku do niepełnoletnich). 

 

_________________________________________________________________________ 

Imię i nazwisko Rodzica/Opiekuna prawnego 

__________________________________________________________________________ 

PESEL/NUMER DOWODU OSOBISTEGO 

_________________________________________________________________________ 

e-mail 

_________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

Adres zamieszkania 

 

Ponadto oświadczam, iż zostałem  poinformowany o możliwości wycofania zgody w dowolnym 

momencie oraz, że jej wycofanie nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano 

na podstawie zgody przed jej wycofaniem. 

 

……………………………………                                                   ……………..……………………………………. 

 (data)                              (czytelny podpis) 
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Klauzula Informacyjna 

Zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. zwanym dalej RODO informujemy, iż: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytet Gdański z siedzibą w (80-309) Gdańsku przy ul. 
Jana Bażyńskiego 8. 

2. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się pod numerem telefonu (58) 
523 31 30 lub adresem e-mail: iod@ug.edu.pl. Z Inspektorem Ochrony Danych można kontaktować się 
we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z  ich 
przetwarzaniem. 

3. Uniwersytet Gdański będzie przetwarzał następujące dane osobowe:  

a) imię, nazwisko, numer PESEL, dowodu osobistego lub numer paszportu, 

b) adres do korespondencji, 

c) adres poczty elektronicznej, 

d) informacje o uczelni, wydziale, kierunku i roku studiów, numerze albumu studenta, doktoranta lub 

słuchacza studiów podyplomowych, 

e) unikatowy identyfikator osoby w systemie teleinformatycznym UG, 

f) informacje dotyczące wypożyczonych z Biblioteki zasobów, 

g) informacje o wysokości opłat wynikających z regulaminu Biblioteki, 

h) numer konta bankowego. 

4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu  

a) udostępnienia przez Bibliotekę Uniwersytetu Gdańskiego zbiorów bibliotecznych w formie drukowanej  

i elektronicznej, 

b) niezbędnym do ustalenia, dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń. 

5.  Podstawą prawną do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest: 

a) dla celu określonego w ust. 4 lit. a -  art. 6 ust. 1 lit c rozporządzenia RODO (przetwarzanie jest  

niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze wynikającego  

w szczególności z art. 49 ust. 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2018 roku – Prawo o szkolnictwie wyższym  

i nauce) oraz art. 6 ust. 1 lit. a  (zgoda Rodzica/Opiekuna prawnego w przypadku korzystania z zasobów 

Biblioteki Uniwersytetu Gdańskiego przez osobę niepełnoletnią), 

b) dla celu określonego w pkt. 4 lit. b - art. 6 ust. 1 lit. f rozporządzenia RODO (przetwarzanie jest 

niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez 

administratora). 

6. Podanie przez Panią/ Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji celów  

o których mowa w ust. 4. Brak ich podania uniemożliwi świadczenie usługi, o której mowa w ust. 4 lit. a. 

7. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w imieniu administratora danych przez upoważnionych 

pracowników  wyłącznie w celach, o których mowa w ust. 4. 

8. Pani/ Pana dane osobowe będą przechowywane przez czas utrzymywania Pani/Pana konta bibliotecznego 

określony w „Regulaminie udostępniania zbiorów Biblioteki Uniwersytetu Gdańskiego”  

z zachowaniem okresu niezbędnego do ewentualnego ustalania, dochodzenia i obrony roszczeń. 

9. Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym z wyjątkiem przypadków 

przewidzianych przepisami prawa. 

10. Na zasadach określonych przepisami RODO przysługuje Pani/Panu: 

a) prawo dostępu do treści swoich danych, 

b) prawo do ich sprostowania, gdy są niezgodne ze stanem rzeczywistym, 

c) prawo do ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także przenoszenia danych – w przypadkach 

przewidzianych prawem, 

d) prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, 

którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, 

e) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, 

f) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,  

gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych 

osobowych. 

 

………………………………    ………………………………………………………….. 

             (data)                                                                                              (czytelny podpis Ucznia) 
                               

                                                                                                                                     ……………………………………………………………

         (czytelny podpis Rodzica/ Opiekuna) 

mailto:iod@ug.edu.pl

