
Klauzula informacyjna  
przeznaczona dla osoby wystepującej z wnioskiem o udostępnienie 

informacji publicznej  
 
Wykonując obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 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 (dalej: „RODO”), informujemy, że: 
 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Biblioteka Narodowa z siedzibą w Warszawie 

przy al. Niepodległości 213, 02-086 Warszawa. Administrator powołał inspektora ochrony danych 

osobowych, z którym można się skontaktować poprzez e-mail: daneosobowe@bn.org.pl . 

2. Pani/Pana dane osobowe zawarte we wniosku o udostępnienie informacji publicznej przetwarzane 

będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w celu jego rozpoznania zgodnie z postanowieniami 

ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r., poz. 

1764 z późn. zm.; dalej jako: „ustawa o dip”);  

3. W wypadku zaistnienia konieczności wydania w Pani/Pana sprawie decyzji administracyjnej może 

zaistnieć potrzeba uzupełnienia danych osobowych o adres korespondencyjny, stosownie do 

wymagań wynikających z ustawy z 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. 

U. z 2017, poz. 1257). 

4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres zgodny z obowiązującymi przepisami  

archiwalnymi,  tj. ustawą z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (tekst 

jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 217) i rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. 

w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie 

organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. z 2011 r. Nr 14 poz. 67 z późn. zm.). 

5. Pani/Pana dane osobowe mogą zostać udostępnione sądom administracyjnym i powszechnym. 

6. Administrator nie zamierza przekazywać Pani/Pana danych do państwa trzeciego ani do organizacji 

międzynarodowych. 

7. W oparciu o przetwarzane dane osobowe Administrator nie będzie podejmował zautomatyzowanych 

decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania. 

8. Zgodnie z art. 13 ust. 2 lit. b) RODO osoba, której dane dotyczą ma prawo żądania od administratora 

dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz 

prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Każde 

z tych żądań będzie przez administratora rozpatrzone zgodnie z przepisami RODO. 

9. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora przysługuje Pani/Panu prawo 

wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

10. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych nie jest obowiązkowe, jednak ich niepodanie może 

uniemożliwić rozpatrzenie wniosku o udostępnienie informacji publicznej. 
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