
Regulamin Wypożyczalni 
„Zaczytany dom kultury" 

w Pińczowskim Samorządowym Centrum Kultury

§1

1.Czytelnikiem bezpłatnie korzystającym z Wypożyczalni może zostać każdy, kto dopełni 
następujących formalności obowiązujących przy zapisie:
a) zapozna się szczegółowo z regulaminem dla Czytelników
b) okaże dowód osobisty, potwierdzający jego tożsamość lub inny dokument
c) wypełni kratę zapisu i zobowiąże się własnoręcznie podpisem do przestrzegania regulaminu.
2.Za Czytelnika do lat 18 odpowiada i podpisuje zobowiązanie jedno z rodziców lub opiekun 
prawny.
3.Wypożyczalnia działa w budynku PSCK oraz poprzez zamówienie online w świetlicach wiejskich 
znajdujących się pod opieką PSCK. 

§2

1.Czytelnik zobowiązany jest do poszanowania wypożyczanych zbiorów.
2.Czytelnik powinien zwrócić uwagę na stan książki przed jej wypożyczeniem. Zauważone 
uszkodzenia i braki należy zgłosić odpowiedniemu pracownikowi Domu Kultury. Braki stwierdzone 
przez pracownika Domu Kultury, a nie zgłaszane uprzednio, obciążają Czytelnika.

§3

1.Za szkody wynikłe ze zagubienia, uszkodzenia lub zniszczenia wypożyczonych pozycji 
odpowiada Czytelnik.
2.W przypadku zgubienia lub zniszczenia wypożyczonej książki Czytelnik zobowiązany jest do 
odkupienia identycznego egzemplarza; jeśli jest to niemożliwe - do uiszczenia odszkodowania w 
wysokości ustalonej przez odpowiedniego pracownika Domu Kultury. Dopuszcza się możliwość 
odkupienia innego wydania tego samego tytułu.

Regulamin Czytelni
1. Korzystanie z Czytelni jest bezpłatne.
2. Z księgozbioru korzysta się na miejscu w budynku PSCK lub w świetlicach wiejskich 
(zamówienia online)
3.Wypożyczone książki należy zwrócić do pracownika wypożyczającego.
4. Za zgubione, uszkodzone lub zniszczone książki  Czytelnik płaci odszkodowanie, którego 
wysokość ustala Dyrektor Domu Kultury, bądź wyznaczony do tego pracownik.

Osoba dokonująca rejestracji powinna:
- okazać dowód osobisty;
- zapoznać się z Regulaminem oraz wypełnić i podpisać zobowiązanie do jego przestrzegania.
- wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych (na odpowiednim formularzu)

Klauzula informacyjna
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: 

Pińczowskie  Samorządowe Centrum Kultury z siedzibą w Pińczowie, 
ul. J. Piłsudskiego 2A;

2. Pińczowskie Samorządowe Centrum Kultury  wyznaczyło Inspektora Ochrony Danych z którym 
można skontaktować się poprzez e-mail iod@psck.pl w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania 
Pani/Pana danych osobowych.

mailto:iod@psck.pl


3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu ewidencji osób wypożyczających książki z 
projektu „Zaczytany dom kultury” na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a.

4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą  osoby upoważnione - pracownicy PSCK, którzy 
muszą mieć dostęp do danych, aby wykonywać swoje obowiązki.

5. Pani/Pana dane osobowe nie będą  przekazywane podmiotom trzecim.
6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji wyżej 

określonych celów.
7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, 

ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do 
cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli 
przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej 
cofnięciem;

8. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie  danych 
osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych 
osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

9. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych ma charakter dobrowolny, ale jest niezbędne do 
korzystania z wypożyczalni książek.

10. Pińczowskie Samorządowe Centrum Kultury nie przewiduje wykorzystywania danych w celach 
innych niż cel, dla którego je zebrano. 


