
 
REGULAMIN INTERNETOWEGO CENTRUM INFORMACJI MULTIMEDIALNEJ  

PEDAGOGICZNEJ BIBLIOTEKI WOJEWÓDZKIEJ W KIELCACH 
 FILII WE WŁOSZCZOWIE 

§  1. PRAWO I WARUNKI KORZYSTANIA Z ICIM 

1. Z ICIM mogą  korzystać nieodpłatnie wszystkie osoby po okazaniu karty bibliotecznej 
lub dokumentu tożsamości. 

2. ICIM służy jako źródło wiedzy i informacji niezbędnych do nauki, pracy dydaktycznej  
i prac naukowo-badawczych. 

3. Korzystać można tylko z zainstalowanych programów. Zabrania się: 
- instalowania innych programów i dokonywania zmian w oprogramowaniu, 
- wyszukiwania i przetwarzania informacji o treściach obrażających uczucia innych, 
- wykorzystywania komputerów do rozmów, gier i zabaw.  

4. Stanowiska  komputerowe mogą być użytkowane przez 1 godzinę. Czas sesji może 
zostać przedłużony, o ile nie ma innych zainteresowanych. 

5. Na stanowiskach komputerowych można nieodpłatnie skorzystać ze skanera. 
6. Sporządzone dokumenty można zapisać na nośnikach elektronicznych własnych  oraz 

wydrukować.  Korzystanie z drukarki jest odpłatne (format A4 - 0,30zł). 
7. Po zakończeniu sesji użytkownik zobowiązany jest usunąć zapisane  przez siebie dane. 
8. Stanowiska komputerowe należy użytkować zgodnie z wymogami BHP. 
9. Wszelkie nieprawidłowości w pracy komputera należy zgłaszać bibliotekarzowi. 
10. Użytkownik ponosi finansową odpowiedzialność za uszkodzenia sprzętu. 
11. Bibliotekarz ma prawo odmówić czytelnikowi kontynuowania pracy na stanowisku 

w przypadku łamania zasad określonych w  Regulaminie. 

§ 2.  DANE OSOBOWE CZYTELNIKÓW 

1. Administratorem danych osobowych czytelników jest Pedagogiczna Biblioteka 
Wojewódzka w Kielcach, ul. Jana Pawła II  5, 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 przewidzianych Regulaminem, 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.  

Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 października 2015 r. 

Podstawa prawna: 
1. Statut Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Kielcach. 
2. Ustawa z dn. 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). 


