
Regulamin wypożyczania rejestratorów 

Zoom H1n oraz Zoom H1 

w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Gorlicach 

 

 

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Niniejszy Regulamin określa warunki wypożyczania rejestratorów Zoom H1n oraz Zoom H1 

(zwanego dalej sprzętem) Czytelnikom Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Stanisława 

Gabryela w Gorlicach (zwanej dalej Biblioteką) w ramach projektu „Gorlickie dialogi”. 

2. Wypożyczanie sprzętu jest możliwe dzięki dotacji, którą otrzymała Biblioteka na realizację 

projektu „Gorlickie dialogi” dofinansowanego ze środków Muzeum Historii Polski w ramach 

programu Patriotyzm Jutra. 

 

§ 2 WARUNKI WYPOŻYCZEŃ REJESTRATORÓW 

1. Biblioteka może wypożyczyć rejestrator Czytelnikowi, który jest zapisany do MBP 

w Gorlicach bądź jednej z filii (filii Zawodzie — ul. Pod Lodownią 12; filii Magdalena — 

ul. Słoneczna 2; filii Biblioteka Naukowo-Techniczna — ul. Michalusa 1G). 

2. Jeden Czytelnik może wypożyczyć jeden rejestrator. 

3. Czytelnik wypożyczający rejestrator jest zobowiązany podać numer telefonu, który jest 

konieczny do utrzymywania kontaktu pomiędzy Czytelnikiem a Biblioteką. 

4. Czas jednorazowego wypożyczenia rejestratora przez Czytelnika nie może być dłuższy niż 

siedem dni. 

5. Czytelnik, który nie zwróci rejestratora w terminie nie może ponownie wypożyczyć sprzętu. 

6. Z chwilą wypożyczenia rejestratora Czytelnik staje się za niego całkowicie odpowiedzialny 

i jest zobowiązany do zwrócenia go w takim stanie, w jakim go wypożyczył. 

7. W wypadku uszkodzenia rejestratora Czytelnik ponosi koszty jego naprawy nieobjęte 

gwarancją producenta. 

8. W przypadku całkowitego zniszczenia lub zagubienia rejestratora Czytelnik płaci 

odszkodowanie w wysokości odpowiadającej wartości sprzętu. 

9. Warunkiem wypożyczenia rejestratora jest pisemne potwierdzenie wypożyczenia przez 

Czytelnika lub jego prawnego opiekuna (załącznik nr 1 do Regulaminu). 

 

§ 3 DANE OSOBOWE 

1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z wypożyczaniem 

rejestratorów jest Miejska Biblioteka Publiczna im. Stanisława Gabryela w Gorlicach 

(ul. Jagiełły 1; 38-300 Gorlice). 



2. Dane osobowe przekazane Bibliotece przez Czytelników będą przetwarzane przez Miejską 

Bibliotekę Publiczną im. Stanisława Gabryela w Gorlicach wyłącznie w celu realizacji 

wypożyczeń rejestratorów. Jako okres przetwarzania danych osobowych przewiduje się rok 

od momentu wypożyczenia dyktafonu przez Czytelnika. 

3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich podanie i potwierdzenie 

własnoręcznym podpisem jest warunkiem wypożyczenia sprzętu, o którym mowa 

w paragrafie 1, punkcie 1. 

4. Każda osoba wypożyczająca sprzęt posiada prawo wglądu do swoich danych osobowych, 

do ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia. Dane osobowe będą przetwarzane zgodnie 

z przepisami Ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 r. (DzU nr 133, 

poz. 883), na co każda osoba wypożyczająca sprzęt wyraża zgodę. 


