
REGULAMIN CZYTELNI  PBW W KIELCACH   
FILIA W OSTROWCU ŚW. 

 
§ 1 

Prawo i warunki korzystania 
1. Z czytelni może korzystać każda osoba, niezależnie od tego, czy jest stałym czytelnikiem 

Biblioteki.  
2. Czytelnicy mogą korzystać ze zbiorów czytelni codziennie (oprócz niedziel)    w godz. 9-18, 

w soboty w godz. 9-13.  
3. Wierzchnie okrycie należy pozostawić w przeznaczonym na to miejscu.  

 
§ 2 

Korzystanie ze zbiorów 
1. Przed wejściem do czytelni należy sprawdzić w katalogu, czy interesująca Czytelnika 

książka lub czasopismo znajduje się w jej zbiorach.  
2. Osoby korzystające ze zbiorów czytelni powinny zgłosić swoje zapotrzebowanie                          

u bibliotekarza przedkładając kartę biblioteczną lub ważny dokument tożsamości                          
i wypełniając zapotrzebowanie.  

3. Ze zbiorów czytelni można korzystać tylko na miejscu.  
 

§3 
Dane osobowe czytelników 

1. Administratorem danych osobowych, podawanych przy korzystaniu z Czytelni 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.  

 
§ 4 

Poszanowanie książek 
1. Czytelnik odpowiada materialnie za stan udostępnianego mu księgozbioru. Zauważone braki 

np. zniszczenie kartek itp. powinien zgłaszać bibliotekarzowi.  
 

§ 5 
Przepisy końcowe 

1. W czytelni obowiązuje cisza oraz zakaz używania telefonów komórkowych.  
2. Czytelnik może korzystać odpłatnie z usług kserograficznych wg ustalonego cennika: 0,40 

zł za jedną stronę A4. 
3. Regulamin wchodzi w życie 1 lipca 2015 r.  

 
Opracowano i zatwierdzono zgodnie ze Statutem PBW w Kielcach. 


