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Regulamin Wypozyczaini Dziatu Zbiorow Audiowizualnych
Ksi^znicy Plockiej im. WJadysfawa Broniewskiego

„ .

Prawo korzystania
1. Zbiory Ksi^znicy Ptockiej stanowi^ ogolnodost^pne dobro
narodowe.
2. Prawo do bezplatnego korzystania z Wypozyczaini
ma charakter powszechny.
3. Z Wypozyczaini moze korzystac kazda osoba po
zapisaniu si§ do biblioteki, zgodnie z obowi^zuj^cym
Regulaminem.
4. Osoby pelnoletnie przy zapisie obowiqzane s^:
a) okazac dowod tozsamosci^
b) wypetnic kariq zapisu^ i zobowi^zac si§ podpisem
do przestrzegania Regulaminu.
5. Za Czytelnika niepelnoletniego zobowi^zanie podpisuja
rodzice lub opiekunowie prawni^.
6. Czytelnik zobowi^zany jest informowac Wypozyczaini?
0 zmianie miejsca zamieszkania, miejsca pracy lub szkdy.
7. Podstaw^ do wypozyczen jest karta biblioteczna.
W bibliotekach, w ktorych obowi^zuj^ karty biblioteczne
zkodem, Czytelnik otrzymuje je bezplatnie. Za kart§
biblioteczna odpowiedzialny jest Czytelnik - za wydanie
duplikatu karty obowi^uje opiata w wysokosci 6 zt.
9. Czytelnik odpowiada za materialy wypozyczone na jego
kart? biblioteczn^.
§2
Kaucje
1. Za wypozyczenie plyt, slajdow oraz materialow do nauki
j^zykow obcych pobiera si§ kaucj?. Wysokosc kaucji
ustala kierownik Dzialu lub osoba przez niego
upowazniona.
2. Wplacona kaucja nie podlega oprocentowaniu. Kaucja
nieodebrana w c i ^ u 12 miesi^cy ulega przepadkowi na
rzecz KsicLznicy Plockiej.
§3

2.

3,

Wypozyczanie I udost^pnianle na miejscu
Czytelnik moze wypozyczyc 3 ptyty CD na okres nie
diuzszy niz 5 dni. Pozostale materiaty biblioteczne mog^
bye wypozyczone na okres jednego miesi^ca.
Bibliotekarz
moze
przedluzyc
termin
zwrotu
wypozyczonych materialow (oprocz plyt muzycznych
ilektur), ale moze rowniez zaz^dac ich zwrotu przed
tenninem, jezeli stanowi^ one szczegolnie poszukiwane
pozycje.
W Czyteini mozna korzystac ze zbiorow audiowizualnych,
ksi^ek i czasopism za posrednictwem bibliotekarza.

2.

3.

oplaty zgodnie z aktualnym cennikiem opiat
regulaminowych stanowiqcym zal^cznlk do niniejszego
Regulaminu.
Wypozyczalnia jest uprawniona do potr^cania naleznej
kary za zwiok? z kwoty kaucji wptaconej przez
Czytelnika.
Jezeli Czytelnik mimo upomnieh wysylanych przez
Wypozyczaini?
odmawia
zwrotu
materialow
bibliotecznych
lub
uiszczenia naleznych opIat,
Wypozyczalnia dochodzi swoich roszczeh drog^prawn^.

§5.
Odpowiedzialnosc za zagubienie lub zniszczenie zbiorow
1. Za szkody wynikle z zagubienia lub zniszczenia zbiorow
odpowiada Czytelnik.
2. Czytelnik jest zobowic|zany do uiszczenia kary finansowej
w przypadku uszkodzenia zbiorow. Wysokosc kary ustala
kierownik Dzialu.
3. W przypadku zagubienia lub zniszczenia calkowitego
zbiorow Czytelnik zobowi^zany jest odkupic identyczn^
pozycj? albo zaplacic rownowartosc aktualnej ceny
rynkowej.

§6
1.

Porady i informacje
Porady i informacje udzielane s ^ w Wypozyczaini
i Infonnatorium (gmach glowny). Bibliotekarz dyzumy
pomaga w korzystaniu z katalogow, baz danych
i Internetu. Zasady korzystania z Intemetu okresia
odr?bny Regulamin.

§7
1.

2.

3.

Przepisy koncowe
Skargi i wnioski dotycz^ce dzialalnosci Wypozyczaini
Czytelnicy mog^ skladac w fonnie pisemnej
w sekretariacie Ksi^znicy Plockiej lub zglaszac ustnie
u kierownika Dzialu.
Czytelnik niestosuj^cy si? do przepisow Regulaminu
moze bye czasowo, a w szczegolnie drastycznych
przypadkach, na stale pozbawiony prawa korzystania
z Wypozyczaini. Decyzj? w tej sprawie podejmuje
kierownik Dzialu.
Czytelnikowi
przysluguje
prawo
odwdania si?
do Dyrektora Ksiqznicy Plockiej im. Wladyslawa
Broniewskiego, ul. T. Kosciuszki 6, tel. 24 262-86-17.

§4
1.

^
2

^

Prretrzymywanie zbiorow
Za przetrzymywanie zbiorow ponad temiiny okreslone
w § 3 oraz wysylane upomnienia, od Czytelnika pobiera si?
dowod osobisty lub prawo jazdy.dlaobcokrajowcdw-paszport
dane osobowe niezbqdne do zarejestrowania sluzq wylqcznie
do wykorzystania w Wypozyczaini (Ustawa z dn. 29.08.1997 r.
0 ochronie danych osobowych - Dz. U. z 2014, poz 1182)
miodziez szkoi srednich moze bye zapisana na podstawie waznej
iegitymacji szkolnej.

NInieJszy Regulamin obowiqzuje od 2 marca 2015 r.
Zarz^zenie nr 8/2015 Dyrektora Ksi^znicy Plockiej im. Wladyslawa
Broniewskiego z dnia 2 marca 2015 r. na podstawie art. 14 pkt. 4
Ustawy z dnia 27 czenwca 1997r. o bibliotekach
(Dz. U. z 2012 poz. 642 z pozniejszymi zmianami).
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Dyrektora Ksi^znicy Plockiej im. Wladyslawa Broniewskiego
z dnia 25 maja 2018 roku
w sprawie zmiany Zarz^dzenia nr 8/2015
z dnia 2 marca 2015 roku

Dziaiaj^c na podstawie Statutu Ksi^znicy Ptockiej im. Wladysiawa Broniewskiego nadanego
przez Rad? Miasta Piocka (uchwala Nr 479/XXVIII/2017 z dnia 31 stycznia 2017 roku),
zarz^dzam, co nast?puje:
§1.
W „Regulaminie Wypozyczaini Dzialu Zbiorow Audiowizualnych Ksi^znicy Plockiej
im. Wladysiawa Broniewskiego" wprowadzonym Zarz^dzeniem nr 8/2015 z 2 marca 2015
roku wprowadza si? nast^puj^ce zmiany:
1. w §1 pkt. 4 zmianie ulega podstawa prawna przetwarzania danych osobowych
i otrzymuje brzmienie: Ustawa o ochronie danych osobowych (Dz. U . z 2018 r.,
poz. 1000),
2. zmianie ulega §1 pkt. 5 i otrzymuje brzmienie: „Za Czytelnika maloletniego do 16
roku zycia zobowi^zanie podpisuja rodzice lub opiekunowie prawni, zgodnie z art.
15, art. 20 Kodeksu cywilnego. Miodziez od 16 do 18 roku zycia zapisy wana jest
na podstawie waznej Iegitymacji szkolnej lub innego dowodu tozsamosci ze
zdj?ciem",
3. zmianie ulega podstawa prawna Regulaminu i otrzymuje brzmienie: art. 14 pkt. 4
Ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (tekst jednolity: Dz. U . z 2018 r.,
poz. 574),
4. do Regulaminu dodaje si? „Klauzul? informacyjn^ dla czytelnikow" w brzmieniu
stanowi^cym Zal^cznik nr 1 do niniejszego Zarz^dzenia,
5. do Regulaminu dodaje si? „Cennik optat regulaminowych" w brzmieniu
stanowi^cym Zal^cznik nr 2 do niniejszego Zarz^dzenia.

§2.
Pozostale zapisy Regulaminu Wypozyczaini Dzialu Zbiorow Audiowizualnych Ksi^znicy
Plockiej im. Wladyslawa Broniewskiego pozostaj^ bez zmian.
§3.
Zarz^dzenie wchodzi w zycie z dniem podpisania.

Jrektor
;skiego

im.Wtad
lo/nt\ Bar.usiak

Plock, 25 maja 2018 roku
RADCAPRMWNY

KSIA^NICA PLOCKA
,„,. ]i-hui}-ski^u'i Broiik'Mskiego

Zat^cznik nr 1
do Zarz^dzenia nr 24/2018 Dyrektora Ksi^znicy Plockiej
z dnia 25 maja 2018 roku

09-40"^ P L O C K . ul. T. Kosciuszki 6
tel ^ 4 ' ^ 6 : 8 6 17.fax24'262 31 17
R E C n X tWi6^896Q \ I P 774 000 18 ^1

Klauzula informacyjna dla czytelnikow
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogolnego rozporz^dzenia o ochronie danych osobowych z dnia
27 kwietnia 2016 r. informuj?, ze:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Ksi^znica Plocka im. Wladyslawa
Broniewskiego z siedzib^ w Plocku, przy ul. Tadeusza Kosciuszki 6;
2) kontakt do inspektora ochrony danych w Ksi^znicy Plockiej -

adres e-mail:

iod@ksiaznicaplocka.pl;
3) Pani/Pana dane b^d^ przetwarzane na podstawie obowi^zku prawnego, do ktorego
wypelnienia jest zobowi^zany administrator (art. 6 ust. 1 pkt c RODO) w celu
zapewnienia ochrony udost?pnianych i wypozyczanych zbiorow, w tym dochodzenia
ewentualnych roszczeh prawnych i prowadzenia statystyk dotycz^cych korzystania
z Biblioteki;
4) podanie danych jest niezb?dne do zarejestrowania i obslugi czytelnika;
5) udost?pnianie danych nie jest przewidywane;
6) Pani/Pana dane b^d^ przechowywane

przez

okres

pozostawania

czytelnikiem

Biblioteki, jednak nie dluzej niz 5 lat od kohca roku, w ktorym ostatni raz wypozyczono
ksi^zk? oraz dla osob korzystaj^cych z czyteini 5 lat od daty uplywu waznosci karty;
7) posiada Pani/Pan prawo dost?pu do tresci swoich danych i ich sprostowania, usuni?cia,
ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia
sprzeciwu, prawo do cofni?cia zgody w dowolnym momencie bez wplywu na zgodnosc
z prawem przetwarzania, ktorego dokonano na podstawie zgody przed jej cofni?ciem;
8) ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu wlasciwego ds. ochrony danych
osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iz przetwarzanie danych osobowych Pani/Pan
dotycz^cych narusza przepisy ogolnego rozporz^dzenia o ochronie danych osobowych
z dnia 27 kwietnia 2016 r.

Zal^cznik nr 2
do Zarz^dzenia nr 12/2019 Dyrektora Ksi^znicy Ptockiej
z dnia 1 kwietnia 2019 roku

Cennik optat regulaminowych
Na podstawie art. 14 ust. 1 i 2 Ustawy z dnia 27 czerwca 1997 roku o bibliotekach
(tekst jednolity: Dz. U . z 2018 r., poz. 574) i § 2 pkt. 1, § 4 pkt. 1 Regulaminu Wypozyczaini
Dzialu Zbiorow Audiowizualnych K s i ^ n i c y Plockiej im. Wladyslawa Broniewskiego
pobiera si? nast^puj^ce oplaty regulaminowe:

Wysokosc kaucji:
- Kaucja za wypozyczenie plyty C D
- Kaucja za wypozyczenie materialow do nauki j?z. obcych:
- kaseta
- podr?cznik
rynkowa
- slajdy
- plyty analogowe

- 50 zl

-10.00 zl
- aktualna wartosc
- 20.00 zl za tytul
-10.00 zl

Oplaty za przetrzymanie zbiorow:
- za przetrzymanie plyt C D ponad ustalony termin pobiera si? oplaty w kwocie 1.00 zl
za kazdy dzien po terminie zwrotu
- za przetrzymanie pozostalych materialow bibliotecznych pobiera si? oplaty w wysokosci
0.10 zl
za kazdy dzieh po terminie zwrotu

Koszty wysylania upomnien:

1. Upomnienie na druku bibliotecznym
2. Upomnienie ostateczne

3,50 zl /znaczek, druk/
7,00 zl /list polecony, druk/

Qiyrektor
Ksi^nicy Plockiej

Cermik obowi^zuje od 1 kwietnia 2019 roku

