
INFORMACJA O ZASADACH PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
XII LUBELSKA AUKCJA ANTYKWARYCZNA

1) Administratorem  Pani/Pana  danych  osobowych  jest  Wojewódzka  Biblioteka  Publiczna  

im.  Hieronima Łopacińskiego w  Lublinie  przy  ul.  Narutowicza  4,  20-004  Lublin,  zwana  dalej

Biblioteką lub Administratorem.

2) Pytania  dotyczące  sposobu  i  zakresu  przetwarzania  danych  osobowych  w  Bibliotece,  należy

kierować do ustanowionego Inspektora Ochrony Danych Osobowych na adres email:

iodo@poczta.wbp.lublin.pl.

3) Dane osobowe przetwarzane są na podstawie:

- art. 6 ust. 1 lit. b) przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której Stroną jest osoba,

której  dane  dotyczą,  lub  do  podjęcia  działań  na  żądanie  osoby,  której  dane  dotyczą,  przed

zawarciem umowy (art. 70 (1) Kodeksu cywilnego – zawarcie umowy w drodze aukcji),

-  art.  6  ust.  1  lit.  e)  –  przetwarzanie  jest  niezbędne  do  wykonania  zadania  realizowanego  

w interesie publicznym (określonego w art. 4 Ustawy o bibliotekach).

4) Dane  osobowe  są  przetwarzane  w  celu  organizacji  i  przeprowadzenia  wydarzenia  –  

XII Lubelska Aukcja Antykwaryczna oraz czynności sprawozdawczo-rozliczeniowych.

5) Dane osobowe przetwarzane są do czasu, jak długo będą niezbędne do realizowania ww. celów

lub/i  przez okres wskazany w przepisach szczególnych,  m.in.  Ustawy o rachunkowości  lub do

momentu, gdy zostanie złożony skuteczny sprzeciw wobec ich przetwarzania. Okres przetwarzania

danych osobowych może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli

przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne dla dochodzenia ewentualnych roszczeń lub

obrony przed takimi roszczeniami.

6) Pani/Pana  dane  osobowe  mogą  być  udostępniane  innym  odbiorcom  tylko  z  mocy  prawa  lub

zawartych umów o powierzeniu przetwarzania  danych osobowych.  Jako Administrator  Państwa

danych  możemy  być  w  szczególności  zobligowani  do  udostępnienia  powierzonych  danych

osobowych  organom  i  instytucjom  państwowym,  takim  jak:  urząd  nadzorujący  przetwarzanie

danych osobowych, prokuratura, policja, sądy, urzędy skarbowe, urzędy kontroli, komornicy itp..

7) Przysługuje  Pani/Panu  prawo  do  wniesienia  skargi  do  Prezesa  Urzędu  Ochrony  Danych

Osobowych.

8) Przysługuje Pani/Panu prawo żądania dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia,

ograniczenia przetwarzania. Ponadto, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu względem

przetwarzania  danych  na  podstawie  uzasadnionego  interesu,  tj.  z  przyczyn  uzasadnionych

Pani/Pana szczególną sytuacją.

mailto:iodo@poczta.wbp.lublin.pl

