
Załącznik nr 5 

do Regulaminu udostępniania 

zbiorów Biblioteki 

Państwowej Wyższej Szkoły  

Zawodowej 

im. Witelona w Legnicy 

 

 

Legnica, dnia ................................. 

 

 

 

 

 
Biblioteka  

Państwowej Wyższej Szkoły                                                                                          

Zawodowej im. Witelona w Legnicy                                                      

ul. Sejmowa 5C, 59-220 Legnica 

tel. 76 72 323 76 Wypożyczalnia 

e-mail: biblioteka@pwsz.legnica.edu.pl 

 

 

 

Upoważnienie  

 

 

Ja, niżej podpisany .......................................................................................................................,   
                                                                                            imię i nazwisko czytelnika  

 

nr legitymacji studenckiej / numer karty bibliotecznej .................................................. upoważniam  

 

Pana / Panią ...............................................................................................................................................,  
                                                                          imię i nazwisko osoby upoważnionej 

 

numer PESEL / nr legitymacji studenckiej* ................................. do odbioru zamówionych przeze 

mnie książek w Bibliotece  Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy.  

Jednocześnie oświadczam, że ponoszę pełną odpowiedzialność za materiały biblioteczne 

udostępnione na podstawie upoważnienia - zgodnie z Regulaminem Udostępniania Zbiorów                     

w  Bibliotece  Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy. 

 
* niepotrzebne skreślić  

                                                                                                                                                                     

 

 

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

                                                                                                    Podpis czytelnika 

 

 

 

 

Upoważnienie przyjęto dnia ................................................................................................................................................................................... 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:biblioteka@pwsz.legnica.edu.pl


 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA 

 

Zgodnie  z  art. 13 i art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 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, dalej  

RODO) informuje się, że: 

1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona 

w Legnicy, ul. Sejmowa 5a,  59-220 Legnica, zwana dalej PWSZ; 

2. w PWSZ im. Witelona wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych, z którym można skontaktować 

się za pomocą poczty tradycyjnej pisząc na adres wskazany w pkt. 1 albo  e-mailowo: 

IOD@pwsz.legnica.edu.pl; 

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie udzielonej zgody (art.  6 ust. 1 lit. a RODO) 

w celu potwierdzenia upoważnienia do odbioru książek, oraz prawnie uzasadnionych interesów 

realizowanych przez administratora (art. 6 ust. 1 lit. f. RODO) tj.:  

- w przypadkach gdy znajdzie to zastosowanie, w celach powiązanych z prowadzeniem postępowań 

spornych, a także postępowań przed organami władzy publicznej oraz innych postępowań, w  celu 

dochodzenia oraz obrony przed roszczeniami - prawnie uzasadnionym interesem PWSZ jest - 

ustalenie, dochodzenie i obrona w razie zaistnienia wzajemnych roszczeń;  

W przypadkach innych aniżeli wskazane w pkt. 3  dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie na podstawie 

wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody. 

4. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celów tj. do końca 

trwającego roku akademickiego, a następnie przez okres 6 lat – do chwili przedawnienia wzajemnych 

roszczeń; 

5. Odbiorcą Pani/Pana danych  będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na 

podstawie przepisów prawa oraz upoważnieni pracownicy PWSZ im. Witelona  

6. Przysługują Pani/Panu następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych: 

1) prawo dostępu do Pani/Pana danych osobowych w tym żądania wydania ich kopii; 

2) prawo żądania sprostowania Pani/Pana danych osobowych, które są nieprawidłowe oraz 

uzupełnienia niekompletnych danych osobowych; 

3) prawo żądania ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych; 

4) prawo żądania usunięcia danych osobowych; 

5) prawo do przenoszenia Pani/Pana danych osobowych do innego administratora; 

6) prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, 

tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych; 

7) prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych osobowych, gdy przetwarzanie 

danych osobowych oparte jest na podstawie niezbędności do celów wynikających z prawnie 

uzasadnionego interesu administratora;  

8) prawo do cofnięcia zgody (w zakresie w jakim udzieliła Pani/Pan zgodę na przetwarzanie 

danych osobowych. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania 

danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem). 

7. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany oraz nie będą poddawane 

profilowaniu. 

8. Podanie danych osobowych  jest dobrowolne, jednak konieczne dla realizacji celu w jakim zostały 

zebrane. 

 

 

 

 

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

         Data                                                                                                              Podpis osoby upoważnionej 
  ….. 

     

                                                                                                                          
 

 

 

 

      


