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REGULAMIN
wypozyczaini gtownej oraz wypozyczaini filii bibliotecznych i Biblioteki dla dzieci
Ksi^znicy Ptockiej im. Wtadystawa Broniewskiego

^

Postanowienia ogolne
1. Prawo do bezptatnego korzystania z biblioteki ma charakter powszechny.
2. Z wypozyczaini moze korzystac kazda osoba po zapisaniu si? do biblioteki, zgodnie
z obowi^zuj^cym Regulaminem.
3. Osoby doroste przy zapisie obowi^zane s ^ :
- okazac dowod tozsamosci ze zdj?ciem (dowod osobisty, prawo jazdy lub karta
statego pobytu, dla obcokrajowcow - paszport),
- zapoznac si? z Regulaminem,
- wypetnic kart? zapisu i zobowi^zac si? podpisem do przestrzegania Regulaminu.
4. Za Czytelnika matoletniego do 13 roku zycia zobowi^zanie podpisuj^ rodzice
lub opiekunowie prawni, zgodnie z art. 15, art. 20 Kodeksu cywilnego.
5. Mtodziez od 14 do 18 roku zycia zapisywana jest na podstawie waznej legitymacji
szkolnej lub innego dowodu tozsamosci ze zdj?ciem.
6. Czytelnik zobowi^zany jest niezwtocznie poinformowac bibliotek? o zmianie miejsca
zamieszkania, dowodu tozsamosci okazanego przy zapisie lub szkoty.

1.
2.
3.

4.

5.

§2
r
Karta biblioteczna
Podstaw^ do wypozyczeh jest karta biblioteczna z kodem, ktor^ Czytelnik otrzymuje
bezptatnie przy zapisie.
Karta obowiqzuje we wszystkich wypozyczalniach Ksi^znicy Ptockiej pracuj^cych
w systemie Aleph.
Karta biblioteczna wazna jest 1 rok. Przedtuzenie waznosci (aktywnosci) karty na
kolejny rok nast?puje po sprawdzeniu i aktualizacji danych osobowych na karcie
zapisu i w komputerowej bazie danych.
Za kart? biblioteczna odpowiedzialny jest Czytelnik. O uszkodzeniu i zagubieniu karty
Czytelnik powinien bezzwtocznie powiadomic Bibliotek?. Za wydanie nowej karty
obowi^zuje optata zgodna z cennikiem.
Czytelnik odpowiada za ksiazkl wypozyczone na jego kart? biblioteczn^.

§3
Konto biblioteczne
1. Czytelnik przy zapisie otrzymuje login i hasto umozliwiaj^ce dost?p do wtasnego
konta
bibliotecznego
(poprzez
stron?
internetow^
Ksi^znicy
Ptockiej
www.ksiaznicaplocka.pl).
2. Po zaiogowaniu Czytelnik ma mozliwosc kontrolowania stanu swoich wypozyczeh,
zamawiania zbiorow, przedtuzania terminu zwrotu i sprawdzenia wysokosci
naliczanych kar za nieterminowy zwrot ksiazek.
3. Konto czytelnicze zostaje zlikwidowane, jesli czytelnik nie korzysta z Wypozyczaini
przez 5 lat. Przy ponownym zapisie moze zostac uwzgl?dniona poprzednio wydana
karta biblioteczna.

4. Konto czytelnika moze bye usuni?te na jego prosb? pod warunkiem, ze rozliczyt si?
z bibliotek^ i osobiscie ztozyt stosowne oswiadczenie.

1.
2.
3.
4.
5.

§4
Wypozyczenia
Czytelnik moze wypozyczyc z jednej placowkl 3 ksiazkl na okres nie dtuzszy niz 30
dni.
L^czna liczba wypozyczonych pozycji wydawniczych we wszystkich filiach
i wypozyczaini przez jednego czytelnika nie moze przekraczac 12.
Wypozyczenie jest zapisywane w systemie komputerowym poprzez powiazanie kodu
kreskowego karty Czytelnika z kodem kreskowym ksiazkl.
Czytelnik moze trzykrotnie przedtuzyc termin zwrotu ksiazkl, jesli wypozyczenie nie
jest przeterminowane i ksi^zka nie zostata zamowiona przez innego Czytelnika.
W przypadku ksiazek szczegolnie poszukiwanych kierownik wypozyczaini lub osoba
przez niego upowazniona moze skrocic okres ich wypozyczenia.

§5
Kaucje
1. Za wypozyczenie cennych i trudno dost?pnych ksiazek, w szczegolnosci:
podr?cznik6w akademickich i wydawnictw naukowych, pobiera si? od Czytelnikow
kaucj? zwrotn^ wzaleznosci od wartosci wypozyczonej ksi^zki. Wysokosc kaucji
ustala kierownik wypozyczaini lub osoba przez niego upowazniona.
2. Kaucj? odbiera osobiscie Czytelnik, na ktorego wystawione zostato pokwitowanie.
3. Wptacona kaucja nie podlega oprocentowaniu. Kaucja nieodebrana w ci^gu 12
miesi?cy ulega przepadkowi na rzecz Ksi^znicy Ptockiej.

1.
2.
3.
4.

§6
Zamawianie zbiorow
Czytelnik moze zamowic 3 woluminy w kazdej z bibliotek, w ktorej ma aktywng kart?
biblioteczn^.
Informacj? o zrealizowanym zamowieniu Czytelnik znajdzie na swoim koncie
bibliotecznym lub zostanie o nim poinformowany mailem.
Zrealizowane zamowienie oczekuje na odbior 3 dni robocze.
Czytelnik, ktory nie b?dzie odbierat zamawianych woluminow moze zostac
pozbawiony mozliwosci zamawiania.
§7
Odpowiedzialnosc za przetrzymywanie ksiazek

1. Czytelnik, ktory nie zwraca wterminie wypozyczonych materiatow bibliotecznych,
otrzymuje pisemne upomnienia z: wykazem przetrzymanych ksiazek, wysokosci^
kary wyliczonej na dzieti sporz^dzenia monitu oraz kosztami korespondencji.
Naleznosci pieni?zne naliczane s ^ zgodnie z aktualnym cennikiem optat
regulaminowych stanowi^cym zat^cznik do niniejszego Regulaminu.
2. W przypadku czytelnika matoletniego do 13 roku zycia upomnienia wysytane s ^ do
rodzica lub opiekuna, ktory podpisat oswiadczenie na karcie zapisu.

3. Pisemne upomnienia traktuje si? wy^cznie jako informacj? dla czytelnika
0 naruszeniu Regulaminu. Obowi^zki czytelnika nie zalez^ od otrzymania przez
niego upomnienia.
4. Biblioteka jest uprawniona do potr^cania naleznej kary za przetrzymanie
kaucjonowanej ksi^zki z kwoty kaucji wptaconej przez Czytelnika.
5. Niedochowanie terminu zwrotu wypozyczonej ksi^zki oraz nieuiszczenie naleznych
optat moze skutkowac skierowaniem sprawy do post?powania windykacyjnego,
s^dowego oraz egzekucyjnego, a takze umieszczeniem odpowiednich danycti
w rejestrze dtuznikow.
' §8"" •
'
Odpowiedzialnosc za zagubienie lub zniszczenle ksi^zki
1. Za szkody wynikte z zagubienia lub zniszczenia ksi^zki odpowiada Czytelnik.
2. W przypadku zagubienia lub zniszczenia ksiazkl Czytelnik zobowi^zany jest odkupic
identyczn^ pozycj? lub zaptacic rownowartosc jej aktualnej ceny rynkowej.
3. Czytelnik moze, za zgod^ kierownika wypozyczaini, dostarczyc zamiast zagubionej
lub zniszczonej ksi^zki, inn^ ksi^zk? nie mniejszej wartosci i przydatn^ bibliotece pod
wzgl?dem tresci.

. j9
Porady i informacje
1. Bibliotekarz dyzurny na zyczenie Czytelnika pomaga w korzystaniu ze zbiorow
bibliotecznych, katalogow, bibliotecznych baz danych i Internetu.
2. Zasady korzystania z Internetu okresia odr?bny Regulamin.
§10
Ochrona danych osobowych
danych osobowych jest Ksi^znica

1. Administratorem
Ptocka im. Wtadystawa
Broniewskiego.
2. Dane osobowe gromadzone przez bibliotek? s ^ przetwarzane do celow statutowych,
okreslonych w ustawie o bibliotekach i podlegaj^ ochronie, zgodnie z ustawy
0 ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 Nr 101, poz. 926 z pozn. zm.).
3. Dane wykorzystane b?d^ w celu zapewnienia ochrony
udost?pnianych
1 wypozyczanych zbiorow,
dochodzenia ewentualnych
roszczen prawnych,
prowadzenia statystyk dot. korzystania z biblioteki. Podanie danych jest dobrowolne,
ale niezb?dne do zarejestrowania i obstugi Czytelnika.
4. Osobie, ktorej dotycz^ dane, przystuguje prawo dost?pu do tresci tych danych i ich
poprawiania.
§11
Zmiany Regulaminu
1. Zmiany w niniejszym Regulaminie podawane s ^ Czytelnikom do wiadomosci przez
ich umieszczenie na stronie www.ksiaznicaplocka.pl oraz udost?pnienie we
wszystkich filiach i wypozyczaini Ksi^znicy Ptockiej.
2. Zmiany w niniejszym Regulaminie nie wymagaj^ dla swej skutecznosci dor?czenia
Czytelnikowi.
3. Po uptywie 30 dni od podania informacji o zmianach uwaza si?, ze Czytelnik przyjat je
do wiadomosci.

1.

2.
3.

4.

§12
Postanowienia kohcowe
Skargi i wnioski dotycz^ce dziatalnosci Wypozyczaini Czytelnicy mogq sktadac
w formie pisemnej w sekretariacie Ksi^znicy Ptockiej lub zgtaszac ustnie u kierownika
Dziatu.
Bibliotekarz ma prawo odmowic wypozyczenia ksiazek osobie pozostaj^cej pod
wptywem alkoholu lub srodkow odurzaj^cych.
Czytelnik niestosuj^cy si? do przepisow Regulaminu moze bye ezasowo,
a w szczegolnie drastyeznych przypadkach, na state pozbawiony prawa korzystania
z Wypozyczaini. Deeyzj? w tej sprawie podejmuje kierownik wypozyczaini.
W sprawach spornych Czytelnikowi przystuguje prawo odwotania si? do Dyrektora
Ksi^znicy Ptockiej im. Wtadystawa Broniewskiego, ul. Tadeusza Kosciuszki 6,
tel. 24 262 86 17.

Niniejszy Regulamin obowi£|zuje od 15 lutego 2016 roku.
Zarz^dzenie nr 6/2016 Dyrektora Ksi^znicy Ptockiej im. Wtadystawa Broniewskiego z dnia 11
lutego 2016 r. na podstawie art. 14 pkt. 4 Ustawy z dnia 27 czerwca 1997r. o bibliotekach
(Dz. U. z 2012 r. poz. 642 z pozniejszymi zmianami).
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Zarz^dzenie nr 22/2018
Dyrektora Ksiqznicy Plockiej im. WJadyslawa Broniewskiego
z dnia 25 maja 2018 roku
w sprawie zmiany Zarzqdzenia nr 6/2016
z dnia 11 lutego 2016 roku
Dzialaj^c na podstawie Statutu Ksi^znicy Ptockiej im. Wtadystawa Broniewskiego nadanego
przez Rad? Miasta Ptocka (ucliwata Nr 479/XXVIII/2017 z dnia 31 stycznia 2017 roku),
zarz^dzam, co nast^puje:
§1Do „Regulaminu wypozyczaini glownej oraz wypozyczaini filii bibliotecznych i Biblioteki
dla dzieci Ksi^znicy Plockiej", wprowadzonego Zarz^dzeniem nr 6/2016 z dnia 11 lutego
2016 roku, wprowadza si? nast^puj^ce zmiany:
1. zmianie ulega §1 pkt. 4 Regulaminu i otrzymuje brzmienie: „Za Czytelnika matoletniego
do 15 roku zycia zobowi^zanie podpisuj^ rodzice lub opiekunowie prawni, zgodnie z art.
15, art. 20 Kodeksu cywilnego",
2. zmianie ulega §1 pkt. 5 Regulaminu i otrzymuje brzmienie: „Mlodziez od 16 do 18 roku
zycia zapisywana jest na podstawie waznej legitymacji szkolnej lub innego dowodu
tozsamosci ze zdj?ciem",
3. zmianie ulega §10 pkt. 2 Regulaminu i otrzymuje brzmienie: „Dane osobowe gromadzone
przez bibliotek? s^ przetwarzane do celow statutowych, okreslonych w ustawie
o bibliotekach i podlegaj^ ochronie, zgodnie z ustawy o ochronie danych osobowych
(Dz. U . z 2018 r., poz. 1000),
4. do Regulaminu dodaje si? „Klauzul? informacyjn^ dla czytelnikow" w brzmieniu
stanowi^cym Zat^cznik nr 1 do niniejszego Zarz^dzenia.

§2.
Zmianie ulega podstawa prawna regulaminu: art. 14 pkt. 4 Ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r.
0 bibliotekach (tekst jednolity: Dz. U . z 2018 r., poz. 574).
'--^^

§ 3.
Pozostale zapisy Regulaminu wypozyczaini glownej oraz wypozyczaini filii bibliotecznych
1 Biblioteki dla dzieci Ksi^znicy Ptockiej roku pozostaj^ bez zmian.
§4.
Zarzqdzenie wchodzi w zycie z dniem podpisania.

rektor
Ksis z/iicy Ptocki
im, Wlad

Ptock, 25 maja 2018 roku
RADCk

P|I;A:WNY

Katarzyna LachMdiWA-PI|Q6

Wojb^o

skiego

Zat^cznik nr 1
do Zarz^dzenia nr 22/2018 Dyrektora Ksi^znicy Ptockiej
z dnia 25 maja 2018 roku

Klauzula informacyjna dla czytelnikow
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogolnego rozporz^dzenia o ochronie danych osobowych z dnia
27 kwietnia 2016 r. informuj?, ze:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Ksi^znica Piocka im. Wladyslawa
Broniewskiego z siedzib^ w Plocku, przy ul. Tadeusza Kosciuszki 6;
2) kontakt

do inspektora

ochrony

danych w Ksi^znicy Plockiej -

adres e-mail:

iod@ksiaznicaplocka.pl;
3) Pani/Pana dane b^d^ przetwarzane na podstawie obowi^zku prawnego, do ktorego
wypelnienia jest zobowi^zany administrator (art. 6 ust. 1 pkt c RODO) w celu
zapewnienia ochrony udost?pnianych i wypozyczanych zbiorow, w tym dochodzenia
ewentualnych roszczen prawnych i prowadzenia statystyk dotyczqcych korzystania
z Biblioteki;
4) podanie danych jest niezb?dne do zarejestrowania i obsiugi czytelnika;
5) udost?pnianie danych nie jest przewidywane;
6) Pani/Pana dane b?dq przechowywane przez okres pozostawania czytelnikiem Biblioteki,
jednak nie dluzej niz 5 lat od kohca roku, w ktorym ostatni raz wypozyczono ksi^zk?
oraz dla osob korzystaj^cych z czytelni 5 lat od daty uplywu waznosci karty;
7) posiada Pani/Pan prawo dost?pu do tresci swoich danych i ich sprostowania, usuni?cia,
ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia
sprzeciwu, prawo do cofni^cia zgody w dowolnym momencie bez wplywu na zgodnosc
z prawem przetwarzania, ktorego dokonano na podstawie zgody przed jej cofni^ciem;
8) ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu wlasciwego ds. ochrony danych
osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iz przetwarzanie

danych osobowych Pani/Pan

dotycz^cych narusza przepisy ogolnego rozporz^dzenia o ochronie danych osobowych
z dnia 27 kwietnia 2016 r.

KSIAZMCA PLOCKA
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Zat^cznik nr 2
do Zarz^dzenia nr 11/2019 Dyrektora Ksi^znicy Plockiej
z dnia 1 kwietnia 2019 roku

Cennik oplat regulaminowych

Na podstawie § 2 pkt 4 Regulaminu wypozyczaini glownej oraz wypozyczaini filii
bibliotecznych i Biblioteki dla Dzieci Ksi^znicy Plockiej im. Wladyslawa Broniewskiego
ustala si? wysokosc oplaty za wydanie nowej karty bibliotecznej:
Duplikat karty bibliotecznej

6zt

Na podstawie art. 14 ust. 1 - 3 Ustawy z dnia 27 czerwca 1997 roku o bibliotekach (tekst
jednolity: Dz. U . z 2018 r., poz. 574) i § 7 pkt. 1 Regulaminu wypozyczaini glownej oraz
wypozyczaini filii bibliotecznych i Biblioteki dla Dzieci Ksi^znicy Plockiej im. Wladyslawa
Broniewskiego ustala si? wysokosc optat wynikaj^cych z naliczenia kar za przetrzymanie
ksiazek ponad ustalony termin ich zwrotu oraz kosztow wysylania upomnien:
Kwoty naliczanych kar:
1. Kary naliczane s^ odr?bnie za kazd^ wypozyczono ksi^zk?.
2. Wysokosc naliczanej kary wynosi 10 gr za kazdy
rozpoczynaj^cy si? po terminie zwrotu ksi^zki.

dzieh

roboczy

Koszty wysylania upomnien:
1. Upomnienie na druku bibliotecznym
2. Upomnienie ostateczne

3,50 zl /znaczek, druk/
7,00 zl /list polecony, druk/

im. Wlaci

Cennik obowi^zuje od 1 kwietnia 2019 roku

