
 

    

Wypełnia pracownik BUW 

Zgoda na otwarcie konta 

(data i podpis) 
 

Data otwarcia konta 

 
Numer konta 

  

 

 

 

  

 

DEKLARACJA 
 

Biblioteka/ Instytucja.............................................................................................................................

     (Nazwa i adres biblioteki/instytucji) 

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

 

Tel. .............................................................. e-mail............................................................................... 

 

zwraca się z prośbą do Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie o: 

 

    (właściwe podkreślić) 

 

–  otwarcie konta do wypożyczeń 

 

– przedłużenie konta do wypożyczeń o numerze  ....................................................... 

 

 i zobowiązuje się do przestrzegania zasad wypożyczeń międzybibliotecznych oraz regulaminu 

BUW. 

 

Biblioteka: 

1. Bierze na siebie odpowiedzialność za wypożyczone materiały. 

2. Zobowiązuje się do przestrzegania terminowego zwrotu. 

 

 

Do podpisywania rewersów i odbioru książek upoważnieni są następujący pracownicy 

biblioteki/instytucji: 

 

Imię i nazwisko: ………………………………….     ……………………………………… 

  

       Stanowisko: ………………………………….     ……………………………………… 

 

   Wzór podpisu: ………………………………….     ……………………………………… 

 

              Pieczęć: 

 

 

UWAGA. Książki mogą także odbierać inne osoby, niż ww., tylko z pisemnym upoważnieniem 

kierownika biblioteki/instytucji: stałym lub jednorazowym. 

 

 

 Warszawa, dn. .......................... 

 

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

Pieczęć i podpis dyrektora/kierownika  

       biblioteki/instytucji 
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Oświadczenie Użytkownika Systemu Biblioteczno-Informacyjnego UW 

 

Zostałem poinformowany, że: 

1. Administratorem moich danych osobowych jest Uniwersytet Warszawski, reprezentowany 

przez Rektora z siedzibą przy ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa. 

2. Administrator danych osobowych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych nadzorującego 

prawidłowość przetwarzania danych osobowych, z którym można skontaktować się za 

pośrednictwem adresu e-mail: iod@adm.uw.edu.pl. 

3. Moje dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu  wykonywania zadań Biblioteki 

Uniwersyteckiej w Warszawie oraz bibliotek wydziałowych UW w zakresie obsługi 

użytkownika z wykorzystaniem wspólnego systemu informatycznego. 

4. Moje dane osobowe nie będą udostępnione podmiotom zewnętrznym z wyjątkiem 

przypadków przewidzianych przepisami prawa.  

5. Podstawą do przetwarzania danych osobowych jest zgoda na ich przetwarzanie. 

6. Moje dane osobowe mogą być przetwarzane do czasu realizacji celu przetwarzania lub 

odwołania zgody, a po tym czasie w okresie dochodzenia roszczeń lub wykonania innych 

zadań wynikających z przepisów prawa.  

7. Podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji celów, do których zostały 

zebrane. 

8. Mam prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania oraz mam obowiązek 

zgłaszania wszelkich zmian w zakresie swoich danych osobowych do Wypożyczalni 

Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie ul. Dobra 56/66, 00-312 Warszawa. 

9. Mam prawo wycofać swoje dane, co jest równoznaczne z zakończeniem korzystania z 

Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie oraz bibliotek wydziałowych UW pracujących we 

wspólnym systemie informatycznym. 

10. Mam prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy 

uznam, iż przetwarzanie moich danych osobowych narusza przepisy ogólnego 

rozporządzenia o ochronie danych. 

 

Oświadczam, że: 

11. Znam regulamin systemu biblioteczno-informacyjnego UW (w tym regulamin 

udostępniania i zasady korzystania ze zbiorów Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie, 

zasady korzystania z Wypożyczalni Międzybibliotecznej), regulaminy bibliotek 

wydziałowych UW oraz regulamin udostępniania zbiorów w bibliotekach Systemu 

Wypożyczeń  Międzywydziałowych UW i zobowiązuję się do ścisłego przestrzegania ich 

przepisów. 

12.  [ ] TAK [ ] NIE Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu 

wykonywania zadań Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie oraz bibliotek wydziałowych 

UW w zakresie obsługi użytkownika z wykorzystaniem wspólnego systemu 

informatycznego. 
 

 

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

Data i podpis dyrektora/kierownika 

biblioteki/instytucji 

 

 

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

Data i podpis osoby upoważnionej 

 

  

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

Data i podpis osoby upoważnionej 

 

             2/2 


