
Regulamin korzystania ze zbiorów w Gminnej Bibliotece Publicznej w Dobrzeniu Wielkim i filach 

bibliotecznych w Kup i Chróścicach 

§ 1 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

Udostępnianie zbiorów bibliotecznych w Gminnej Bibliotece Publicznej w Dobrzeniu Wielkim i filiach 

bibliotecznych w Kup i Chróścicach odbywa się według zasad ustalonych w niniejszym regulaminie. 

§ 2 

ZBIORY BIBLIOTECZNE 

1. Biblioteka gromadzi i udostępnia księgozbiór z różnych dziedzin wiedzy, nauki i sztuki. 

2. Biblioteka może prowadzić i udostępniać czytelnikom zbiory : czasopisma, materiały 

audiowizualne i inne materiały biblioteczne. 

3. Biblioteka prowadzi katalog komputerowy 

4. Biblioteka może wykorzystywać dane osobowe czytelników tylko do użytku wewnętrznego. 

 

§ 3 

KORZYSTANIE Z BIBLIOTEKI 

1. Korzystanie ze zbiorów biblioteki jest bezpłatne. 

2. Zbiory biblioteczne udostępniane są w następujących formach : 

- wypożyczeni bezpośrednich 

- wypożyczeni tylko w czytelni 

3. Przy zapisie czytelnik powinien okazać : 

- dowód osobisty, legitymację szkolną/studencką, lub inny      

dokument ze zdjęciem 

- wypełnić i podpisać kartę zapisu, oświadczenie o 

przetwarzaniu danych osobowych i zobowiązanie do 

przestrzegania Regulaminu 

4. Za niepełnoletniego czytelnika ( od lat 14) wymagane dokumenty podpisują i odpowiadają 

rodzice lub opiekunowie prawni. 

5. W czytelni obowiązuje cisza oraz zakaz prowadzenie rozmów telefonicznych. 

§ 4 

UDOSTĘPNIANIE ZBIORÓW NA MIEJSCU 

1. W czytelni można korzystać z księgozbioru podręcznego i czasopism, dostępnych bezpośrednio 

lub za pośrednictwem bibliotekarza. 

2. Czytelnik może korzystać z książek i czasopism własnych, pod warunkiem zgłoszenia ich 

bibliotekarzowi. 

3. Przed opuszczeniem biblioteki, czytelnik pozostawia książki w wyznaczonym miejscu. 

4. Przed opuszczeniem czytelni należy zgłosić bibliotekarzowi fakt wykorzystania zbiorów w celu 

zapisania kwerendy. 

 

 



§ 5 

WYPOŻYCZENIA 

1. Czytelnik może wypożyczać jednorazowo 10 woluminów. 

2. Książki i audiobooki wypożyczane są na okres 30 dni. 

3. Biblioteka może przedłużyć termin  zwrotu wypożyczonych książek i audiobooków, jeżeli nie 

ma na nią zapotrzebowania ze strony innych czytelników o kolejne 30 dni. 

4. Termin zwrotu może być przedłużony jednorazowo. 

5. Jeżeli książka jest wypożyczona przez innego czytelnika istnieje możliwość rezerwacji. 

6. Dzieci do lat 14 mogą wypożyczać książki dla dorosłych tylko za zgodą rodziców.  

7. Czytelnik ma prawo do informacji o książkach, pomocy w doborze literatury, korzystania z 

katalogów komputerowych i zbiorów. 

§ 6 

POSZANOWANIE I ZABEZPIECZANIE KSIĄŻEK 

1. Czytelnik zobowiązany jest do poszanowania książek. Zauważone uszkodzenia winny być 

zgłaszane bibliotekarzowi.  

2. Za zgubienie książek odpowiada czytelnik.  

3. Wypożyczający, który zgubi lub zniszczy wypożyczone materiały biblioteczne zobowiązany jest 

odkupić takie same materiały, lub w porozumieniu bibliotekarzem , odkupić materiały, o co 

najmniej takiej samej wartości.  

4. W przypadku nieuregulowania zobowiązania opisanego w ust. 3 wypożyczający uiszcza 

ekwiwalent pieniężny w wysokości ceny inwentarzowej zgubionej lub zniszczonej pozycji, nie 

mniej jednak niż 50 zł. 

§ 7 

PRZETRZYMYWANIE KSIĄŻEK 

1. Za przetrzymywanie książek ponad termin określony w §  5 ust. 2 i 3 biblioteka wysyła 

upomnienie. 

2. Jeżeli czytelnik, pomimo wysłanych upomnień odmawia zwrotu książek biblioteka może 

dochodzić swych roszczeń zgodnie z przepisami prawa. Za czytelników niepełnoletnich 

odpowiadają rodzice lub opiekunowie prawni 

§ 8 

SKARGI I WNIOSKI 

1. Czytelnik nie stosujący się do przepisów niniejszego regulaminu może być czasowo, a w 

przypadkach szczególnych na stałe pozbawiony prawa korzystania z usług biblioteki. 

2. Decyzję w w/w przypadkach podejmuje kierownik biblioteki. Czytelnikowi przysługuje prawo 

odwołania się do Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Dobrzeniu Wielkim.  

§ 9  

1. Za wyrobienie karty jednorazowo pobiera się opłatę w wysokości 5 zł  

Regulamin obowiązuje od dnia 13.03.2020 r.  

 



Załącznik nr 1 do Regulaminu korzystania ze zbiorów Gminnej Biblioteki Publicznej w Dobrzeniu 

Wielkim i filach bibliotecznych w Kup i Chróścicach 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA 

 

 

Informuję, że zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 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:  

 Administratorem danych jest Gminny Ośrodek Kultury z siedzibą w Dobrzeniu Wielkim  przy ul. 

Namysłowskiej 20, 46-081 Dobrzeń Wielki, 

 Gminny Ośrodek Kultury  w Dobrzeniu Wielkim powołał Inspektora ochrony danych, kontakt, tel.774695 

461,  

 Dane będą przetwarzane wyłącznie zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b, c, d i e 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, 

 Dane będą udostępniane wyłącznie innym organom, jeżeli przepisy prawne do tego zobowiązują, 

 Pani/Pana dane będą przechowywane przez okres określony w przepisach prawa, 

 Nie podanie w/w danych osobowych będzie skutkowała nie zrealizowaniem usługi, 

 Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz 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, 

 Ma Pani/Panu prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych 

osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy 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, 

 Pani /Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany oraz tradycyjny. 

 

         

 


