
REGULAMIN KORZYSTANIA ZE STANOWISK KOMPUTEROWYCH 

 
1. Ze stanowisk komputerowych mogą korzystać wszyscy użytkownicy biblioteki w godzinach 

pracy, za zgodą bibliotekarza. 

2. Komputery w bibliotece służą wyłącznie do wyszukiwania informacji w sieci Internet, korzystania 
z programów edukacyjnych dostępnych w czytelni a także do sporządzania dokumentów 
własnych na bazie zainstalowanych w komputerach aplikacji. 

3. Korzystanie z komputerów oraz programów jest bezpłatne. 

4. Użytkownik przyjmuje do wiadomości i akceptuje monitorowanie jego pracy przez bibliotekarza. 
W przypadku naruszenia regulaminu nastąpi niezwłoczne przerwanie sesji. 

5. Przed korzystaniem ze stanowiska komputerowego należy wpisać się do zeszytu odwiedzin, zaś 
po zakończeniu pracy zgłosić ten fakt, jak również ewentualne uszkodzenia sprzętu i problemy 
z aplikacjami bibliotekarzowi. 

6. Korzystający odpowiada materialnie za stanowisko i wyrządzone podczas pracy szkody. 

7. Korzystający mogą uzyskać odpłatnie wg cennika kopie wybranych pozycji z Internetu oraz 
dokumentów własnych na płytach CD-ROM lub dyskietkach, sporządzone przez bibliotekarza. 

8. Zabrania się sporządzania kopii na nośnikach własnych, bez wiedzy bibliotekarza. 

9. Czas pracy na stanowisku komputerowym ogranicza się do jednej godziny. W uzasadnionych 
przypadkach bibliotekarz może ten czas wydłużyć, o ile nie utrudnia to dostępu do stanowiska 
innym użytkownikom. 

10. Zabrania się korzystania z gier komputerowych i używania komunikatorów internetowych. 

Nieprzestrzeganie powyższego Regulaminu może spowodować czasowe, a w szczególnych przypadkach stałe 
pozbawienie prawa do korzystania ze stanowisk komputerowych. 

 
 

DANE OSOBOWE CZYTELNIKÓW 

1. Administratorem danych osobowych, podawanych przy zapisie do Biblioteki jest Dyrektor 
Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Kielcach, ul. Jana Pawła II 25-025 Kielce. 

2. Celem zbierania danych osobowych  jest umożliwienie korzystania z usług Biblioteki, w tym: 
udostępniania materiałów bibliotecznych na miejscu, wypożyczania książek do domu, korzystania 
z różnych źródeł informacji, umożliwienie dochodzenia należności, a także prowadzenie badań 
czytelniczych i statystycznych. 

3. Dane osobowe podlegają ochronie i nie będą wykorzystywane i udostępniane w celach innych niż 
wymienione wyżej. 

4. Czytelnikowi przysługuje prawo wglądu do własnych danych oraz ich poprawiania na warunkach 
określonych prawem. 

5. Dane osobowe podawane są dobrowolnie, co jest niezbędne do nabycia prawa do korzystania z 
usług Biblioteki. Czytelnik podpisując zobowiązanie do przestrzegania regulaminu wyraża zgodę 
na przetwarzanie danych osobowych. 

 
 

Regulamin obowiązuje od 01 października 2011 r. 
Podstawa prawna : 

1. Statut Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Kielcach. 

2. Ustawa z 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. Nr 85 1997, Nr 106 1998) 

 


