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Rffiu³am3ft d³a ®sób k®flÊysffij¹gyeh z tis³ugi bibli®fie€zftej „Ksi¹¿ka m te³ef®fl"
ffl§ê#nsaj Bib€S®t®ki Pu#licEflej im. Jóaeffi A. i AmdffiGœ a S. Za³uski€h w Rad®miu

'§1.
1.

Z

tffim®œ

„KSs¹;gk@

1.

na telef®n»

m®g¹

A€PqFpiar:*i!=;Snge®#am d®ftyst Gffib"eh czytelników
jest
Mi€jgk3 B€q3ei®C€sm Pti"iffifla tm. J©g®ffi A. i AmdHze® S.
Za€gskigh z sig€P=ib¹ w Rad®miu pffiy ul. J. Pibudsfti®g® 12;

k®rzystaæ `osoby

saf"tRe, sffiê:gzet niep®m®§prawn®, nie maj¹ce innej
ffi®¿stiœ €i d®¹g*cia d® tib3ft>€eki or@z ®ssty legmmuj¹êe siê

2.

lnsp®kt®rem.OchF®ny \ Danych

w

BibliQte€©

j©st

Pani

jag#piga R®s"rwwska, adpes e-mail : iss@m_BÊÊEst=em±!;

„Kffiti¹ Rstiffi# CS®by E NSep®³ft®spFa¹fi«s®œ ci¹" fri®szk&j¹êê

3.

w R®dffiiu .

D@fl®

cz#elftika

bêd¹

3.

Ksi¹¿ki m®¿na z@mawiaæ telêfonieznie ®d poniedzia³ku d®
pi¹tku w g®dEinach: 8.Cal ®.0® (tel. C48 S$2-87-88)
Ksi¹¿ki d®stanczane b?'d¹ dor domu Gzytelnika raz w

zap®wfli®ftia ®chrogiy u8ostêpniany€h i wyp®¿y€zanych
zbiofów, w tym doch®tiz©fli@
ew©mualnych roszczeñ

S+ ffiEÊ# E# ffiEffi ffiEtiffi:

a) stffiEst dffi ststy,

jest

zgÊ ®S®by, któqej dame d®tycz¹ na pfEeti#®FEanie
szczególnych katggorii d@%ych osobowych dotyez¹cych
zdro#a (@ñ. 9 ust. 2 pkt a RODO) w celu vwp®¿yczania
CZYln!<A i zg®dnie z tgeœ ci¹ ogólneg® rozp®rz¹dzenia o

b) wype³niæ kartê zapisu i zobowi¹zaæ sÊ podpisem do
prze§trzegaria regulamh u.
#g##³ffiik zob®ri¹zany jest informowaæ bib!iotekê o zmianie

cffitifmi© {::;³gÊffi]ipgm[ ®§Sb®\¥qpti = timi@ 27 ftwietflia ¯ O¥ 6r. ;

miejsca ¿ffiffiieszkania.

W czasie, gdy w d®mu ez¹ift©€nika panuje chorsta zaka¿na,

4.

Pst®fli® stmyst j®st niÊEti®tim® d® zaF®#Str®"©flia i oÊs³ugi
czy€e³ftika. P®tia('gi® d¹qg#Sn w ce³ti P®stadami3nia o
n®%œ ti¹ffih cEytemicg#¹h, ®rg@nizffiagan## iri"F®zach,

nie m®¿e c€= ti®*=Srstaæ z "±3fp®¿yczalri.

§E.
1.

wype³mi®nia

pr@wnych i pfl®¹fflB±dzeflia statystyk d®ty&¹cych ko{zystania
z bib«®t©ki ,
na p®dsfta±afte zgody ®s®by f której dane
d®tycz¹ {afi.© ust.1 pffi a F¹®®O) w e®lu pc\ñriatiamiamia o
FPEffi¹sSgst cEysgSfliæÊffi& ®fg@nizc#@Êyst impfezaeh,
kstgffsffift, êspgffiggft¹ssh a¹ffiffi*idh ®faz ffia pstseaRfirie

DyssfybtJ¹ia ksœ ¹¿©k odbv\nga siê w ka¿dy ostatni pi¹t©k
m¿e®i¹ffi.

8.

któreg®

z®b®¹ri¹Eafly administra*®r{ @ñ.6 ust.1 pm c FÊOEffi} w €©Iu

miesi¹€u przez pracomików MBP.

7.

d®

p®dstawie

Kffiystamie ¿ usft³gi jest b;zp³atne.

5.

,

na

2.

4.

prsiwrtego

pfi=Gptwarzane

tigri¹zku

konkugÊffi€h, sp®ti{ani®ch aut®gskich j®st dobffflfiffilffi®;

W;yp®¿yêzyæ m®¿fta je!dfl®czeœ nie 5 w®tuminów literatufy

5,

D@ne czyte³mika Bêa¹ ud®Stêpniane jedyftie p®dmiotom
uprawni®nym na p®as*ffiaifie pHepisów pfawa;

7.

Czytelnik posiada praw® dostêpu do tr8œ cj sw®iGh danych
i i€h spg®Btcwania, usuffisê®i@, ograniGzenia prz®ffiffiania,

p®pu³amstauk®wej, B®¹stqy®tyki lub 5 t#uffiw „ksœ ¹¿ki
mówi®nej" ze zbi®rów MBP {u§³ug¹ nie bêd¹ ®bjêt® k§i¹¹ki
_

A

_

1

®

, ³

,

}za siê na okres nie
3.

Biblioteka

rr'Êo¿e

wyp®¿#êEem®j,

pEEesun¹ê

termin

zwrotu

ksi¹¿ki

æ¹ii=Bgffi Ssg ma na ni¹ zaÊ®trz®b®wania ze

sSFffiy ifffi# ffiiffiów.

4.

prgtiffi ti® p#©nosz©ffii© aafl¹fch ] pffiw® do wfliegienia

spffi±, pFaw® \do c®ffiSgsi@ zgdy w d®w®lnym
m®flfflsis
-b©z wp#u na zg®dnoœ æ z prawem
pfiEetw@#a#ia, ffltiiiggo d*®nano na p®dstawie ggsdy przed

Bibli®t®ka mffi© E3¿¹daœ zwr®tu ksi¹¿®k przed tGmiFffl
uststnym w ust. 2 i 3, jeœ ti stanc¹firi¹ \®fle szczegóhie
poszuffiw@ne p®zycje.

5.

Na pr®Œ# ezy³®³rika Bibffi³®ka m®¿e r®ger"ffiraæ ksi¹¿ki

jes e®*niê®ffln ;

©.

@#ffiffimst3Ê|Êffi±Sg!ffigffiffiffiÊBffiffi%iflffi¹igftegsfflffid".

§3.

r
Czyte³n¹k ma pflffi d® fflti5§tigffiœ ® skffii d® Pfezes@ U®DO,

gdy uzna, i¿ pgze³w@rzanie jeg® danydh os©bo¹#ych F3"sza
prz@pisy ogólnego rozpoE¹dzenia o ochronie danych

Pracownicy biblioteki na proœ bê czyte³nika udzielaj¹ inf®macji
o ksi¹¿kach, p®magaj¹w dobofze literatufy.
`

os®b®vwch z dnia ¯ 7 kv\rietni@ 2016 r.

§6.

§4.R

1.

Czytelmik jest ob®w*any do p®szan®wan³a ksi¹¿®k,
p"ifii®n t©¿ zwósiæ uw;@gê na stan ksi¹¿ki przed jêj
wyp®¿yczeni®m. Zau"a¿Gm® uszkodzenia nal©¿y zgbgiæ

1.

Za

szkg

wynik³e

zni&=ffi®ri&

ksi¹¿ki

z

zagubieria,

odpowiada

uszk®dzenia

czytelrik.

kprz#stania z wypq#¿:yc=glni mKsi¹¿ka na te³efón". D"yzjê

êdszkstoÊffg±mia tffita³aj¹ pffistwni€y Bi"ist®ki , w Eal©¿fl®Œæi
od akttffitm®j waft®œ ci ksi¹¿ki na rynku istcpmia jej
u§zkodz©ri©. Na su[!imy wp³acone z tytuh zagubienia ³ub
us`zk®dzenia ksi¹¿ffi
biblioteka wyd®je czytelnik®ri

ptimri³®wanie.

Czyte³rik

mo¿@,

za

zgst¹

prac®"m«a

bibli®t®ki, dgstar`czs/æ zamiast zagubi®n®j tub zniszczgmej inn¹ ksi¹¹n€? fti® "i@jszej waft®œ æi, przydatn¹ d³@ bibliateki.

§§.

Zg®dni; z art.q usW j ust. 2 ogólneg® r®zp®€z¹dEenia

w tej sprg"-e p®€³êjmuj¹ stp®wi@daj¹cy za pfowadzenie

ltm

Wysst®ŒŒ

o

ochr®ni® danych ®S®bov#ch z dnia 27 kvrietnia 201Sr, {Bz.U.
UE L119 z e4ec5. 20`t6r.) imfi}muje siê, i¿:

do prz®pissw` niniejszego
czasosfim,
awszffifflólnie

drastyffinyeh przypstkach na stab, pozbawicmy prawa

bibli®tek@fEowi.

2.

Czytelnik nie st®suj¹cy siê
regul®minu
mo¿e
byæ

usS"i pFac"igy bibffiógki.
2.

CÊ#elnikgst pflÊrsft*g¹jj© praRñf® odwdania sæ d® Dyrekcji

MBP w Radffiiu.
Dyrekte# Mi®jski®j BSbfflBt

im. JÓz®f@ A. i AndffisE S.

Aflna Skubisz - S
R@dom, 4 marca 2020r.

i Publicznej

sffi w Radomiu

