
W dniu 25 maja 2018 roku weszło w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady 
(UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z  przetwarzaniem danych 
osobowych i  w sprawie swobodnego przepływu takich danych (ogólne rozporządzenie 
o ochronie danych /„RODO”). 

W przeszłości udzieliła Pani/udzielił Pan zgody na otrzymywanie od nas pocztą elektroniczną 
informacji w celach związanych z wymianą książek i czasopism. Z uwagi na powyższe nadal 
będzie Pani/Pan otrzymywać te informacje. 

Klauzula informacyjna RODO 
Nazwa procesu: Wymiana książek i czasopism 
Podstawa prawna: Wymóg prawny. Realizacja umowy o wymianie książek i czasopism. 
Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest konieczne do realizacji wymiany z Biblioteką 
NIH. 
 
Kategorie danych 
Biblioteka NIH w Warszawie potrzebuje w tym celu następujących danych osoby dokonującej 
wymiany: 1. tożsamość, 2. adres, 3 adres e-mail, 4. numer telefonu. Bez powyższych danych 
przeprowadzenie wymiany nie jest możliwe. 
 
Przekazywanie danych 
Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane stronom trzecim (za wyjątkiem, gdy jest to 
konieczne z uwagi na wymogi prawne lub po uzyskaniu wyraźnej zgody osoby, której dane 
dotyczą). Pani/Pana dane nie zostaną przekazane do państw trzecich. Z otrzymywania 
informacji można zrezygnować w każdym czasie. Bliższe informacje na ten temat zawiera 
poniższa klauzula informacyjna RODO. 
 
Ograniczenie celu 
Przetwarzanie danych następuje w celach związanych z wymianą książek i czasopism. Dane w 
postaci zanonimizowanej (tj. w formie uniemożliwiającej identyfikację osoby) mogą być 
wykorzystywane do tworzenia dokumentacji statystycznej. Jedynie po uzyskaniu uprzedniej 
zgody osoby, której dane dotyczą, NIH wykorzystuje dane osobowe do celów innych niż 
wymiana książek i czasopism. 
 
Przechowywanie danych 
Dane będą przechowywane przez okres konieczny do realizacji celu przetwarzania (wymiana 
książek i czasopism) 
 
Prawa osoby, której dane dotyczą 
Każdej osobie, której dane dotyczą, przysługują prawa określone w RODO oraz 
obowiązujących ustawach o ochronie danych osobowych, włącznie z prawem dostępu do 
danych osobowych, do ich zmiany, sprostowania, do wniesienia sprzeciwu wobec 
przetwarzania, do przenoszenia danych, do usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Z 
powyższych praw można skorzystać kontaktując się z Biblioteką NIH w Warszawie pod 
adresem: dane.osobowe@dhi.waw.pl 
Wniesienie sprzeciwu wobec przetwarzania, żądanie ograniczenia przetwarzania lub usunięcia 
danych osobowych nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na 
podstawie wcześniejszej zgody. 
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Jeśli odbiorcy listy dubletów nie są zainteresowani otrzymywaniem e-maili z Biblioteki NIH w 
Warszawie, wystarczy przesłać wiadomość na adres: dane.osobowe@dhi.waw.pl 

Administratorem danych jest Fundacja im. Maxa Webera, reprezentowana przez prof. dr Miloša 
Řezníka, NIH w Warszawie  
Pałac Karnickich 
Aleje Ujazdowskie 39 
PL-00-540 Warszawa 
 
Koordynator ds. Ochrony Danych Osobowych w Warszawie: M. Rolshoven, j.w. 
Inspektor Ochrony Danych Osobowych: Reinhard Hiß,  
Biuro Fundacji im. Maxa Webera /Max Weber Stiftung, Geschäftsstelle,  
Rheinallee 6, 53173 Bonn, Niemcy, datenschutz@maxweberstiftung.de 
 

Właściwym organem nadzorczym jest Federalny Inspektor Ochrony Danych/BfDI, 
Husarenstrasse 30, 5117 Bonn, Niemcy 
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