REGULAMIN UDOSTÊPNIANIA ZBIORÓW REGIONALNYCH I ZABYTKOWYCH
S¥DECKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ im. Józefa Szujskiego
Ksiêgozbiór regionalny i zabytkowy jest zbiorem
wyodrêbnionym w celu ochrony i archiwizacji
materia³ów dotycz¹cych S¹decczyzny oraz
ochrony ksi¹¿ek, czasopism i innych dokumentów
szczególnie cennych.
1. Ksi¹¿ki, czasopisma i inne materia³y biblioteczne

udostêpniane s¹ wy³¹cznie w Czytelni Zbiorów
Regionalnych i Zabytkowych.
2. Ze zbiorów regionalnych i zabytkowych mog¹

korzystaæ wszyscy czytelnicy. War unkiem
korzystania jest okazanie karty bibliotecznej
S¹deckiej Biblioteki Publicznej lub innego
dokumentu to¿samoœci.
3. Korzystanie z czytelni jest bezp³atne.
4. Ksi¹¿ek, czasopism i innych materia³ów

z ksiêgozbioru regionalnego i zabytkowego nie
wypo¿ycza siê na zewn¹trz.
5. Czytelnik mo¿e z³o¿yæ tak zwane zamówienie

tematyczne, które jest realizowane na nastêpny
dzieñ.

9. Informacje o zasadach przetwarzania danych:

a) S¹decka Biblioteka Publiczna jako administrator danych
informuje, ¿e dane osobowe czytelników bêd¹
przetwarzane w celach korzystania z zasobów biblioteki
oraz w celach statystycznych
b) czytelnikowi przys³uguje prawo dostêpu, aktualizacji,
ograniczenia przetwarzania, przenoszenia swoich danych
oraz wniesienia sprzeciwu na dalsze ich przetwarzanie
c) w sprawach spornych czytelnikowi przys³uguje
prawo do wniesienia skargi do org anu nadzorczego
d) podanie danych osobowych jest dobrowolne i odbywa
siê na podstawie Ustawy o bibliotekach z dn. 27 czerwca
1997 roku /Dz. U. z 2018 roku poz. 574 oraz Ustawy
z dnia 29 czerwca 1995 roku o statystyce publicznej
/Dz. U. z 2016 roku poz. 1068 ze zmianami
e) dane bêd¹ przetwarzane i przechowywane:
czytelnicy aktywni, tak d³ugo, jak bêd¹ korzystaæ
z us³ug bibliotecznych ;
czytelnicy nieaktywni – do czasu przedawnienia
wierzytelnoœci wynikaj¹cych z niezwrócenia materia³ów
bibliotecznych ;
czytelnicy nieaktywni, rozliczeni z bibliotek¹ – 3 lata

6. Czytelnik zobowi¹zany jest do poszanowania

f) wyjaœnieñ w sprawach zwi¹zanych z danymi
osobowymi udziela Inspektor Ochrony Danych,
e-mail: iod@sbp.nowysacz.pl

i dba³oœci o materia³y stanowi¹ce ksiêgozbiór
regionalny i zabytkowy.

10. U¿ytkownik ma prawo wyra¿enia swojej oceny pracy

7. Korzystanie z druków wydanych przed 1945

rokiem: rêkopisów, maszynopisów, map, druków
ulotnych wymaga szczególnej ostro¿noœci.
Obowi¹zuje bezwzglêdny zakaz kserowania.
Bibliotekarz ma prawo odmówiæ udostêpnienia
materia³ów bibliotecznych w z³ym stanie
technicznym, je¿eli te zosta³y zamieszczone
w S¹deckiej Bibliotece Cyfrowej lub w innych
bibliotekach cyfrowych.
8. Korzystanie ze zbiorów wymienionych powy¿ej

dzia³alnoœci biblioteki poprzez udzielenie opinii
kierownikowi dzia³u b¹dŸ dyrektorowi biblioteki albo
wype³nienie arkusza oceny, dostêpnego u pracownika
biblioteki.
11. Czytelnik nie stosuj¹cy siê do przepisów niniejszego

regulaminu mo¿e byæ czasowo pozbawiony prawa
korzystania z biblioteki. Decyzje w tej sprawie
podejmuje dyrektor biblioteki.
Czytelnikowi przys³uguje prawo odwo³ania siê do
Dyrektora Wydzia³u Kultury, Sportu, Komunikacji
Spo³ecznej i Promocji Urzêdu Miasta Nowego S¹cza.

w inny sposób ni¿ okreœlony w niniejszym
regulaminie (np. wypo¿yczanie wieloegzemplarzowych
pozycji wspó³czesnych), wymaga ka¿dorazowo zgody
kierownika Dzia³u Zbiorów Regionalnych
i Zabytkowych lub Dyrektora SBP.
Nowy S¹cz, 25 maja 2018 r.

