
Załącznik nr 1 do  
Zarządzenia nr 5 z dn. 20 12.2019 r. 
 

                        Regulamin korzystania z wypożyczalni 
                     Gminnej Biblioteki Publicznej w Babicach 
 
                                          § 1 Postanowienia ogólne 
 
1.  Regulamin korzystania z wypożyczalni Gminnej Biblioteki Publicznej         
w Babicach, zwany dalej  regulaminem, określa warunki i zasady korzystania    
z wypożyczalni Gminnej Biblioteki Publicznej w Babicach. 
 
2.  Prawo korzystania z Biblioteki ma charakter powszechny na zasadach 
określonych w Ustawie o bibliotekach oraz niniejszym regulaminie. 
                                    
                              § 2 Ochrona danych osobowych 
 
1.Przy zapisie  do biblioteki należy okazać: dokument tożsamości ze zdjęciem, 
numerem PESEL i ujawnionym aktualnym adresem zameldowania;                   
w przypadku osób nieposiadających  adresu zameldowania osoba taka 
zobowiązana jest złożyć oświadczenie o adresie zamieszkania lub adresie 
korespondencji. 
2. Czytelnik wypełnia kartę zapisu do Biblioteki i podpisem zobowiązuje się do 
przestrzegania Regulaminu. 
3.Osoby niepełnoletnie do 13 roku życia mogą być zapisane do Biblioteki na 
podstawie:  legitymacji szkolnej lub tymczasowego dowodu tożsamości oraz 
pisemnego poręczenia rodzica lub opiekuna prawnego na druku zobowiązania 
wydanym przez Bibliotekę. Osoby niepełnoletnie powyżej 13 roku życia mogą 
być zapisane do Biblioteki bez pisemnego poręczenia rodzica. 
4. Biblioteka przetwarza dane osobowe czytelników oraz osób korzystających    
z usług bibliotecznych zgodnie z Rozporządzeniem 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 osobowych jest Gminna Biblioteka Publiczna. Dane 
gromadzone są w bazach w systemie bibliotecznym Libra Net na podstawie 
umowy powierzenia  przetwarzania danych osobowych, zawartej pomiędzy 
GBP Babice a firmą Mol Sp.z o.o. z siedzibą w Gdyni. 
5. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie ustawy z dnia 27 czerwca 1997 
o bibliotekach( Dz. U .z 2018 r. poz.574 z późn. Zm..) oraz art.30 ust 1 pkt 3 
ustawy z dni 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz.U.2016 poz. 1068    
z późn. Zm.) w celu udostępniania zbiorów, ochrony materiałów bibliotecznych, 
świadczenia usług bibliotecznych oraz w celach statystycznych. Podanie danych 



osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji wymienionych celów. 
Dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji,        
w tym profilowaniu. Osobom, których dane są przetwarzane przysługuje prawo 
dostępu do treści danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, 
ograniczenie przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do 
wniesienia skargi do organu nadzorczego (PUODO). Dane kontaktowe do 
inspektora ochrony danych Biblioteki – adres email: 
musialmarta@ochronadanych.jaw.pl lub listownie na adres Biblioteki. 
6 Konto czytelnicze wraz z danymi osobowymi zostaje usunięte po upływie 5 lat 
licząc od  dnia przeprowadzenia ostatniej operacji. Dane czytelników i osób 
korzystających z  usług bibliotecznych przetwarzane w formie papierowej są 
usuwane  po 10 latach od zakończenia sprawy, z wyjątkiem dokumentacji 
dotyczącej zapisu do Biblioteki. 
7.Biblioteka nie ponosi odpowiedzialności za posługiwanie się karta 
biblioteczną przez osoby trzecie, do czasu zgłoszenia zastrzeżenia karty przez jej 
właściciela. 
8.Użytkownik zobowiązany jest do poinformowania Biblioteki o zmianie 
miejsca zamieszkania i/ lub adresu do korespondencji. 
9. Czytelnik niestosujący się do niniejszego Regulaminu lub zachowujący się 
niezgodnie z powszechnie obowiązującymi normami i z poszanowaniem potrzeb 
innych czytelników, może być pozbawiony prawa korzystania z Biblioteki. 
Decyzję w tej sprawie  podejmuje Dyrektor Biblioteki. 
 
                                                    § 3 Kaucje 
 
1. Od czytelnika, który nie jest stałym mieszkańcem gminy Babice pobiera się 
kaucję w wysokości 30 zł (słownie: trzydzieści złotych) – za 1 wypożyczoną 
książkę beletrystyczną z ograniczeniem do 3 egzemplarzy, za wyjątkiem 
materiałów cennych niedostępnych już na rynku.  
 
2. Po upływie 6 miesięcy zaprzestania korzystania z wypożyczalni, nie odebrana 
kaucja jest wpłacana na konto Biblioteki i przeznaczona na działalność 
statutową. 
 
               § 4 Zasady wypożyczania materiałów bibliotecznych 
 
1. Wypożyczyć można jednorazowo do 5 pozycji książkowych na okres nie 
dłuższy niż 1 miesiąc z wyłączeniem lektur szkolnych, literatury popularno-
naukowej oraz pozycji szczególnie poszukiwanych, dla których termin zwrotu 
wynosi 7-14 dni. 
 
2. Nie wypożycza się wydawnictw z księgozbioru podręcznego. 
 



3. Na prośbę czytelnika Biblioteka może rezerwować książki aktualnie 
wypożyczone przez innych czytelników. 
 
4. Wybrane książki czytelnik rejestruje u dyżurującego bibliotekarza, któremu     
też zwraca wypożyczone książki. 
 
                                § 5 Poszanowanie książek 
 
1. Czytelnik jest zobowiązany do poszanowania książek będących własnością 
społeczną i dobrem kultury narodowej , powinien tez zwrócić uwagę  na  stan 
książki przed jej wypożyczeniem. Zauważone uszkodzenia i defekty należy 
zgłosić niezwłocznie bibliotekarzowi. 
 
2. Użytkownik, który zgubi lub zniszczy wypożyczone materiały biblioteczne, 
zobowiązany jest odkupić takie same materiały lub – w porozumieniu z 
dyrektorem biblioteki- inne materiały , o co najmniej identycznej wartości.      
W przypadku zniszczenia lub zagubienia jednej z części wydawnictwa  
wieloczęściowego , użytkownik odpowiada jak za całość wydawnictwa. 
 
3.  W przypadku nieuregulowania zobowiązania opisanego w pkt. 2  użytkownik 
zobowiązany jest do uiszczenia ekwiwalentu pieniężnego w wysokości ceny 
inwentarzowej zagubionej lub zniszczonej pozycji, nie mniej jednak niż 30 zł. 
 
 
                             § 6 Przetrzymywanie książek 
 
1. Przetrzymywanie wypożyczonych materiałów bibliotecznych poza 
wyznaczone terminy lub nie wywiązanie się ze zobowiązań, o których mowa    
w §4 pkt 2 i 3, powoduje zablokowanie możliwości korzystania z usług 
Biblioteki. 
 
2. Za przetrzymywanie książek biblioteka może pobierać opłaty: 
    - za wysłanie upomnienia koszt opłaty pocztowej oraz koszt druku, 
    - za każdy tydzień po terminie zwrotu 0,50 zł.(egzemplarz) 
 
3. Jeżeli czytelnik pomimo wysyłanych przez Bibliotekę upomnień odmawia 
zwrotu lub uiszczenia opłat, Biblioteka dochodzi swych roszczeń zgodnie          
z przepisami prawa. 
 
 
 
Babice, dn. 20.12.2019 r. 


