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Nr czytelnika Nazwisko i imię
PESEL
Adres zameldowania stałego
Adres do korespondencji
E-mail
Nr telefonu
Upoważniam do korzystania z mojego konta (imię i nazwisko)

Data Podpis

□ Oświadczam, 2e zapoznałem się z Regulaminem Centralnej Biblioteki Policyjnej
i zobowiązuję się do jego przestrzegania.

□ Wyrażam zgodę na d^alania marketingowe biblioteki.

Wyrażam zgodę na komunikację ze strony biblioteki za pośrednictwem :
□ poczty elektronicznej (email),
□ poczty tradycyjnej,
□ wiadomości tekstowej (sms),
□ telefonu.

Data Podpis

OŚWIADCZENIE

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, pizez Komendanta Centrum
Szkolenia Policji w Legionowie, w zbiorze: Ewidencja czytelników Centralnej Biblioteki Policyjnej
w  celu umożliwienia korzystania z usług bibliotecznych, informacyjnych
i bibliograficznych Centralnej Biblioteki Policyjnej Centrum Szkolenia Policji.

Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ewidencji czytelników Centralnej
Biblioteki Policyjnej jest Komendant Centrum Szkolenia Policji w Legionowie, adres: 05 119
Legionowo ul. Zegrzyńska 121.

Z  inspektorem ochrony danych osobowych w Centrum Szkolenia Policji
w Legionowie można skontaktować się poprzez e-mail: iod;^:csp.edu.pl.

Dane osobowe przetwarzane w zbiorze Ewidencja czytelników Centralnej Biblioteki
Policyjnej są przechowywane jedynie przez okres na jaki pozwalają przepisy prawa w zakresie
realizowanych zadań pizez Komendanta Centrum Szkolenia Policji na podstawie: ustawy o ochronie
danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. oraz rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE) 2016/679 zdnia 27 kwietnia 2016 r. wsprawie 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).

Osobie, której dane przetwarzane są w Centrum Szkolenia Policji
przysługuje prawo: żądania dostępu do treści swoich danych osobowych, sprostowania ich oraz

usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania.



a także prawo do przenoszenia danych osobowych, oraz do cofiiięcia zgody na ich pizetwaizanie
w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na
podstawie zgody przed jej cofiiięciem. Ponadto osobie, takiej przysługuje prawo wniesienia skargi do
Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Dane osobowe mogą zostać powierzone (nazwa podmiotu)
w celu realizacji usług serwisowych.

Dane osobowe przetwarzane w Centrum Szkolenia Policji w Legionowie nie podlegają
profilowaniu t nie są przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych.

Data Podpis


