
Załącznik nr 3 do zarządzenia nr 16 Rektora UŁ z dnia 28.10.2021 r. 
Załącznik nr 3  

Numer systemowy                                                                                                                 do Regulaminu korzystania ze zbiorów BUŁ  

 

 

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych 

dla użytkowników systemu biblioteczno-informacyjnego  

Uniwersytetu Łódzkiego 

1. Administratorem danych osobowych jest Uniwersytet Łódzki z siedzibą przy ul. Narutowicza 68, 90-136 Łódź. 

2. W każdym przypadku Pan/Pani może skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych: 

1) na wyżej wskazany adres korespondencyjny z dopiskiem: Inspektor Ochrony Danych; 

2) e-mailowo pod adresem poczty elektronicznej: iod@uni.lodz.pl. 

3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji zadań Biblioteki Uniwersytetu Łódzkiego oraz bibliotek zakładowych 

Uniwersytetu Łódzkiego (wchodzących w skład systemu biblioteczno-informacyjnego Uniwersytetu Łódzkiego) 

w szczególności ochrony i udostępniania materiałów bibliotecznych i zasobów elektronicznych zgodnie z obowiązującymi 

licencjami oraz prawami autorskimi, identyfikacji użytkowników systemu biblioteczno-informacyjnego Uniwersytetu 

Łódzkiego, rozliczeń ze zobowiązań wobec Administratora, kontaktu i monitowania oraz w celach archiwalnych 

i statystycznych. 

4. Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie przepisów prawa, m.in. ustawy o bibliotekach, ustawy Prawo o szkolnictwie 

wyższym i nauce, ustawy o statystyce publicznej oraz obowiązujących w uczelni regulacji wewnętrznych. 

5. Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane innym podmiotom uprawnionym na podstawie właściwych regulacji 

prawnych oraz stosownych umów zawartych z Uniwersytetem Łódzkim. 

6. Dane osobowe będą przechowywane zgodnie z przepisami o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach państwowych, 

innymi przepisami prawa oraz regulacjami wewnętrznymi Uczelni. 

7. Przysługuje Pani/Panu prawo: 

1) dostępu do treści swoich danych; 

2) do ich sprostowania, gdy są niezgodne ze stanem rzeczywistym; 

3) do ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także przenoszenia danych – w przypadkach przewidzianych prawem; 

4) do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych; 

5) do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą 

w Warszawie przy ul. Stawki 2. 

8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji celu, o którym mowa w pkt 3. 

 

Przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

2016/679 z dnia 27 kwietnia 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). 

Oświadczam, że zapoznałam/-łem się z regulaminami bibliotek systemu biblioteczno-informacyjnego Uniwersytetu Łódzkiego 

i Cennikiem usług w Bibliotece UŁ. Zobowiązuję się do przestrzegania ich postanowień.  

Wyrażam/nie wyrażam1 zgody na otrzymywanie materiałów informacyjnych od bibliotek systemu biblioteczno-informacyjnego UŁ 

drogą elektroniczną na podany przeze mnie adres e-mailowy. 

 

........................................  

data  

 

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

  podpis składającego oświadczenie                                 podpis przyjmującego oświadczenie  

 
 Niepotrzebne skreślić. 

 

Oświadczenie użytkownika systemu biblioteczno-informacyjnego Uniwersytetu Łódzkiego 

 Imię/imiona i nazwisko  

PESEL lub gdy numer ten nie został nadany, nazwa  

i seria/nr dokumentu stwierdzającego tożsamość 
 

Data urodzenia (jeśli brak numeru PESEL)  

Adres  

Adres do korespondencji (jeśli inny niż adres zamieszkania)  

Adres e-mail  

Nr telefonu  

Nr albumu  

mailto:iod@uni.lodz.pl

