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Regulamin usługi Książka do domu 

Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej  

im. Josepha Conrada Korzeniowskiego w Gdańsku 

 

ZASADY  KORZYSTANIA  Z USŁUGI 

1. Usługa „Książka do domu” polega na zamówieniu przez Czytelnika zbiorów 

bibliotecznych (książki i audiobooki) drogą telefoniczną lub mailową,  

a następnie bezpłatnym dostarczeniu tych zbiorów przez Bibliotekę do drzwi 

jego mieszkania/domu, pod wskazanym adresem zamieszkania. 

2. Z usługi „Książka do domu” mogą korzystać mieszkańcy Gdańska, którzy ze 

względu na stan zdrowia, stopień niepełnosprawności, uniemożliwiający 

przemieszczanie się, nie mają innej możliwości wypożyczenia zbiorów 

bibliotecznych. 

3. Usługa dostawy i odbioru książek jest bezpłatna i skorzystać z niej mogą tylko  

posiadacze Metropolitalnej Karty do Kultury. 

4. Usługa świadczona jest w obrębie Miasta Gdańska. 

5. Zbiory biblioteczne można zamawiać telefonicznie lub mailowo w poniedziałki  

i wtorki w najbliższej miejsca zamieszkania filii Biblioteki w Gdańsku  

w godzinach ich otwarcia (adresy mailowe i nr telefonów dostępne są na 

stronie internetowej Biblioteki www.wbpg.org.pl, a także stanowią Załącznik do 

niniejszego Regulaminu). 

6. Zamówione zbiory będą dostarczone do domu Czytelnika przez pracownika 

Biblioteki w Gdańsku w ustalone dni tygodnia. Podczas tej wizyty można także 

dokonać zwrotu wcześniej wypożyczonych pozycji. 

7. Zamówienie kolejnych zbiorów jest możliwe po deklaracji zwrotu poprzednich. 

8. Pracownik Biblioteki zobowiązany jest do okazania Czytelnikowi identyfikatora, 

natomiast Czytelnik okazuje swoją Metropolitalną Kartę do Kultury. 
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9. Z usługi „Książka do domu” nie mogą korzystać Czytelnicy, u których w domu 

panuje choroba zakaźna. 

10. Ze względu na zagrożenie COVID-19 Czytelnik korzystający z usługi w czasie 

odbioru dostarczonej lektury zobowiązany jest do założenia maseczki, 

zasłaniającej nos i usta. 

11. Czytelnik wyraża telefonicznie bądź mailowo zgodę na zarejestrowanie 

wypożyczenia na swoim koncie w chwili złożenia zamówienia na usługę. 

12. Zasady dotyczące wypożyczania zbiorów (książki i audiobooki) reguluje 

Regulamin korzystania ze zbiorów Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki 

Publicznej w Gdańsku,  dostępny na stronie www.wbpg.org.pl lub w filiach 

Biblioteki. 

KLAUZULA INFORMACYJNA 

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679  

z 27.04.2016 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 (RODO) informujemy, iż: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wojewódzka i Miejska 

Biblioteka Publiczna im. Josepha Conrada Korzeniowskiego w Gdańsku. 

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem: 

iod@wbpg.org.pl 

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu umożliwienia korzystania 

z zasobów bibliotecznych - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO. 

4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą: 

 podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie 

przepisów prawa, 

 firma windykacyjna. 

5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do  

 świadczenia usługi oraz przez 3 lata od rezygnacji z usług bibliotecznych,  
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w celu zabezpieczenia ewentualnych roszczeń, zgodnie z art. 4421, w związku 

z art. 118 Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny. 

6. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych 

osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz 

przenoszenia danych. 

7. Posiada Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez 

wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie 

zgody przed jej cofnięciem. 

8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. 

9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania 

danych będzie skutkować brakiem możliwości korzystania z usług biblioteki. 

 

 

 

 

 

 

 


