
Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną 

   Wojewódzkiej i Miejskiej Bibliotece Publicznej w Gdańsku 

 

§1 Postanowienia ogólne 

1. Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 

 Usługodawca, zwany Biblioteką –  Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna 

im. Josepha Conrada Korzeniowskiego w Gdańsku. 

 Usługobiorca – osoba korzystająca z usługi o jakiej mowa w niniejszym 

Regulaminie. 

 Regulamin – niniejszy dokument, określający warunki korzystania z usług. 

 Katalog OPAC – katalog biblioteczny online Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki 

Publicznej im. Josepha Conrada Korzeniowskiego w Gdańsku. 

   

§2 Rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną 

1. Biblioteka świadczy na rzecz Usługobiorcy następujące usługi: 

 dostęp online do katalogów bibliotecznych; 

 dostęp do konta czytelnika w Katalogu OPAC; 

 prolongata terminu wypożyczeń, zamawianie i rezerwowanie publikacji za 

pośrednictwem internetowego konta czytelnika w Katalogu OPAC; 

 zmiana hasła dostępu do konta czytelnika; 

 powiadamianie za pomocą poczty elektronicznej o możliwości odbioru 

zarezerwowanej lub zamówionej pozycji, przypominanie o zbliżającym się lub 

przekroczonym terminie zwrotu wypożyczonych materiałów bibliotecznych; 

 zamawianie literatury w ramach Wypożyczeń Międzybibliotecznych; 

 kontakt z bibliotekarzem poprzez panel Wiadomości w internetowym koncie 

czytelnika lub pocztę elektroniczną; 

 zdalne zapisywanie się do Biblioteki za pośrednictwem Katalogu OPAC; 

 dostęp do konta czytelnika za pośrednictwem Gdańskiej Karty Mieszkańca, której 

operatorem jest Gdańska Organizacja Turystyczna. 

 

2. Usługi świadczone są poprzez stronę internetową www.wbpg.org.pl, Katalog OPAC 

dostępny pod adresem katalog.wbpg.org.pl oraz pocztę elektroniczną. 

 

§3 Warunki korzystania z usług i zasady odpowiedzialności 

1. Warunkiem technicznym korzystania z usługi jest posiadanie aktualnego konta poczty 

elektronicznej oraz połączenie z siecią Internet. 

2. Usługobiorca przed rozpoczęciem korzystania z usługi jest zobowiązany do 

zapoznania się z postanowieniami zawartymi w niniejszym Regulaminie. 

3. Usługobiorca zobowiązuje się do przestrzegania postanowień Regulaminu. 

4. Administratorem danych osobowych jest Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna 

im. Josepha Conrada Korzeniowskiego w Gdańsku. 

http://www.wbpg.org.pl/


 

§4 Zawarcie i rozwiązanie umowy o świadczenie usługi 

1. Zawarcie umowy o świadczenie usług poprzez stronę internetową, Katalog OPAC 

oraz pocztę elektroniczną następuje w chwili akceptacji Regulaminu. 

2. Umowa zostaje zawarta na czas nieokreślony lub na czas realizacji usługi świadczonej 

drogą elektroniczną. 

3. Każda ze stron może rozwiązać Umowę bez podania przyczyn. 

   

§5 Reklamacje 

1. Usługobiorca jest uprawniony do złożenia reklamacji w przypadku gdy Usługodawca 

nie wywiązuje się ze swoich obowiązków opisanych w niniejszym Regulaminie. 

2. Reklamacje można złożyć w formie elektronicznej na adres: wbp@wbpg.org.pl 

3. Reklamacja powinna zawierać w szczególności opis problemu będącego podstawą 

reklamacji oraz dane kontaktowe Usługobiorcy (reklamującego): imię i nazwisko oraz 

adres e-mail/adres do korespondencji. 

4. Biblioteka rozpatruje reklamacje w terminie 14 dni od daty jej otrzymania. 

 

§6 Przetwarzanie danych osobowych 

1. Administratorem danych, czyli podmiotem decydującym o tym, które dane osobowe 

będą przetwarzane oraz w jakim celu, i jakimi sposobami, jest Wojewódzka i Miejska 

Biblioteka Publiczna im. Josepha Conrada Korzeniowskiego w Gdańsku, ul. Targ 

Rakowy 5/6, 80-806 Gdańsk, email: wbp@wbpg.org.pl. 

2. We wszystkich sprawach dotyczących ochrony danych osobowych, Usługobiorca ma 

prawo kontaktować się z Inspektorem ochrony danych na adres mailowy: 

iod@wbpg.org.pl. 

3. Celem przetwarzania danych osobowych Usługobiorcy jest: 

• dostęp online do katalogów bibliotecznych; 

• dostęp do konta czytelnika w Katalogu OPAC; 

• prolongata terminu wypożyczeń, zamawianie i rezerwowanie publikacji za  

pośrednictwem internetowego konta czytelnika w Katalogu OPAC; 

• zmiana hasła dostępu do konta czytelnika; 

• powiadamianie za pomocą poczty elektronicznej o możliwości odbioru 

zarezerwowanej lub zamówionej pozycji, przypominanie o zbliżającym się lub 

przekroczonym terminie zwrotu wypożyczonych materiałów bibliotecznych; 

• zamawianie literatury w ramach Wypożyczeń Międzybibliotecznych; 

• kontakt z bibliotekarzem poprzez panel Wiadomości w internetowym koncie 

czytelnika lub pocztę elektroniczną; 

• zdalne zapisywanie się do Biblioteki za pośrednictwem Katalogu OPAC. 

4. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Usługobiorcy jest art. 6, ust. 1, lit. 

b) RODO. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne w celu 

umożliwienia korzystania z zasobów bibliotecznych. 

5. Dane będą przetwarzane przez czas trwania umowy i do momentu ustania 

obowiązków wynikających z przepisów prawa lub dochodzenia roszczeń. 

mailto:wbp@wbpg.org.pl


6. Odbiorcami danych osobowych Usługobiorcy są podmioty uprawnione do ujawnienia 

im danych na mocy przepisów prawa. Są nimi również podmioty, które świadczą 

usługi wobec administratora. 

7. Usługobiorca ma prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, uzyskania ich 

kopii, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania oraz prawo 

wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-

193 Warszawa, e-mail: kacelaria@uodo.gov.pl ). 

 

§7 Przepisy końcowe 

1. Obowiązujący Regulamin jest dostępny dla Usługobiorcy na stronie internetowej 

Biblioteki. 

2. Biblioteka ma prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu lub 

wprowadzenia nowego.  
3. O zmianie postanowień Regulaminu lub wprowadzeniu nowego Biblioteka 

powiadomi Usługobiorcę poprzez umieszczenie go na stronie www.wbpg.org.pl oraz 

za pomocą komunikatu wysłanego poprzez panel Wiadomości w internetowym koncie 

czytelnika. 
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