REGULAMIN CZYTELNI
PEDAGOGICZNEJ BIBLIOTEKI WOJEWÓDZKIEJ W KIELCACH
FILII WE WŁOSZCZOWIE
§ 1. PRAWO I WARUNKI KORZYSTANIA Z CZYTELNI
1. Czytelnia dostępna jest dla wszystkich zgłaszających się osób.
2. Warunkiem korzystania z czytelni jest przedłożenie ważnej karty bibliotecznej lub
3.
4.
5.
6.

dokumentu tożsamości oraz wypełnienie rewersu na zamawiane pozycje.
Ze zbiorów czytelni można korzystać wyłącznie na miejscu.
Czytelnik odpowiada materialnie za stan udostępnianego mu księgozbioru.
Zauważone braki i uszkodzenia należy zgłosić bibliotekarzowi.
Po zakończeniu pracy należy zwrócić udostępnione zbiory.
Czytelnik niestosujący się do powyższych ustaleń może czasowo utracić prawo do
korzystania ze zbiorów czytelni.

§ 2. DANE OSOBOWE CZYTELNIKÓW
1. Administratorem danych osobowych czytelników jest Pedagogiczna Biblioteka
2.

3.
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Wojewódzka w Kielcach, ul. Jana Pawła II 5, 25-025 Kielce.
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 przewidzianych regulaminem, a także prowadzenie badań czytelniczych
i statystycznych.
Dane osobowe podlegają ochronie i nie będą wykorzystywane i udostępniane
w celach innych niż wymienione wyżej.
Czytelnikowi przysługuje prawo wglądu do własnych danych oraz ich poprawiania
na warunkach określonych prawem.
Dane osobowe podawane są dobrowolnie, co jest niezbędne do nabycia prawa do
korzystania z usług Biblioteki.

§ 3. PRZEPISY KOŃCOWE
1. W czytelni obowiązuje cisza.
2. Na życzenie czytelnika wykonuje się kserokopie wg cennika:
- format A4 – 0,30 zł (jednostronnie)
- format A4 – 0,50 zł (dwustronnie)
- format A3 – 0,60 zł (jednostronnie)
- format A3 – 1,00zł (dwustronnie).
3. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 października 2015 r.
Podstawa prawna:
1. Statut Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Kielcach.
2. Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz.U. 1997 Nr 85, poz. 539).
3. Ustawa z dn. 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 1997 Nr 133, poz. 883).

