
   
 

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 29/2019  
Dyrektora BCK z dnia 27.08.2019 

 
Regulamin korzystania z Internetu 

w Bibliotece Publicznej BCK Gminy Wejherowo 
 

I.         Zasady ogólne 
1.  Internet może być wykorzystywany wyłącznie do celów edukacyjnych, informacyjnych 

oraz do poszukiwań bibliograficznych. 
2.  Korzystanie z Internetu jest bezpłatne. 
3.  Osoby korzystające z Internetu zobowiązane są do przedstawienia Bibliotekarzowi 

„Karty do kultury” w celu dokonania wpisu do ewidencji zwierającej następujące dane: 
nr Karty do Kultury, nr stanowiska, godzina rozpoczęcia i zakończenia korzystania z 
Internetu. 
  

II.     Zasady użytkowania sprzętu komputerowego i dostępu do Internetu 
1.   Jedna osoba może korzystać z dostępu do Internetu przez 1 godzinę. Jeśli nie ma innych 

chętnych, możliwe jest przedłużenie tego czasu. 
2.   Użytkownik korzystający ze stanowiska komputerowego jest odpowiedzialny za 

powierzony sprzęt i zainstalowane oprogramowanie. 
3.   Niedozwolone są wszelkie działania powodujące uszkodzenie komputera, wprowadzanie 

jakichkolwiek zmian w konfiguracji, łamanie zabezpieczeń systemu oraz świadome 
wprowadzanie wirusów komputerowych do systemu. 

4.   Ściągnięte z Internetu pliki lub programy można zapisywać na płytach CD, DVD lub 
pamięci pendrive za zgodą dyżurującego bibliotekarza. 

5.   Zabrania się:  
• zapisywania plików i instalowania programów na dysku C, 
• otwierania stron zawierających treści pornograficzne, propagujące przemoc  

i rasizm, 
• korzystania z serwerów CHAT, IRC i innych komunikatorów internetowych, 
• używania bramek sms, 
• wchodzenia na strony zawierające pirackie oprogramowanie, w tym strony 

warezowe. 
  

III.  Zasady bezpieczeństwa 
1.   Pracownicy Biblioteki mają prawo kontrolować czynności wykonywane przez 

użytkownika przy komputerze. 
2.   Biblioteka stosuje oprogramowanie blokujące dostęp do stron zawierających treści 

niezgodne z niniejszym regulaminem. 
3.   Próby wejścia na strony, do których dostęp jest zabroniony, są rejestrowane przez system 

w sposób umożliwiający identyfikację osób dokonujących takich prób. 
4.   Bibliotekarz może odmówić użytkownikowi dostępu lub zażądać odejścia od komputera, 

jeśli uzna, że jego zachowanie zagraża bezpieczeństwu systemu lub sprzętu. 
5.  Osoby niepełnoletnie mogą zostać pozbawione dostępu do komputera na żądanie 

rodziców lub opiekunów. 
6.  Osoby naruszające postanowienia niniejszego Regulaminu mogą być pozbawione prawa 

dostępu do Internetu lub do korzystania z usług Biblioteki na okres do 12 miesięcy. 
 
 



   
IV. Ochrona Danych Osobowych 

 
Zgodnie z art. 13 rozporządzenia 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)(Dz.U. UE L 119/1 z dnia   
4 maja 2016 r.), informujemy, że: 
1. Administratorem danych osobowych jest Biblioteka i Centrum Kultury Gminy Wejherowo 
(dalej BCK) z siedzibą główną w Gościcinie przy ul. Drzewiarza 2, reprezentowanym przez 
Dyrektora BCK. 
2. Adres mailowy do kontaktów w sprawach związanych z danymi osobowymi: 
iod@bckgw.pl. 
3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu 

• rejestracji czytelnika, umożliwiającej pełne korzystnie z usług Biblioteki 
(wypożyczanie, zamówienie księgozbioru drogą elektroniczną itp.); 

• udostępniania materiałów bibliotecznych; 
• promocji czytelnictwa i biblioteki; 
• windykacji 
• statystyki 

4. Dane osobowe są zbierane, przekazywane i przetwarzane zgodnie z zasadami określonymi   
w obowiązujących przepisach prawa:  

• Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 
r. 

• Ustawa z dnia 27 czerwca 1997r. o bibliotekach,  
• Ustawa z dnia 29 czerwca 1995r. o statystyce publicznej. 

5. Dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat w celu udokumentowania 
działalności BCK, zgodnie z „Jednolitym, rzeczowym wykazem akt BCK”. 
6. Państwa dane osobowe są zabezpieczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, a ich 
odbiorcami mogą być podmioty uprawnione do ujawnienia im danych na mocy przepisów 
prawa oraz podmioty przetwarzające dane osobowe w ramach świadczenia usług dla 
administratora. 
7. Podanie danych osobowych jest wymogiem przepisów prawa (ustawa o bibliotekach, dane 
statystyczne bibliotek). Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości 
użytkowania księgozbioru biblioteki. 
8.Przy zapisie do biblioteki dzieci i młodzieży do lat 18, do zbierania i przetwarzania danych 
wymagana jest zgoda rodziców lub opiekunów prawnych. 
9. Każda osoba posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, 
usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia 
sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność   
z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 
10. Każda osoba ma prawo wniesienia skargi do GIODO, gdy uzna, iż przetwarzanie danych 
osobowych ich dotyczących, narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych 
osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 
 

Regulamin wchodzi w życie z dniem 1.09.2019 r. 


