ISBN, ISMN

Państwa dane osobowe są przetwarzane w celu realizacji
zadań związanych z prowadzeniem przez Bibliotekę
ośrodka znormalizowanych numerów wydawnictw
zwartych (art. 17 pkt. 1 ust. 5 Ustawy z dnia 27 czerwca
1997 r. o bibliotekach z późn. zm.).
W celu realizacji zadań związanych z prowadzeniem przez
Bibliotekę Bazy ISBN, które wynikają z umowy podpisanej
z Międzynarodową Agencją ISBN.

W jakim celu
przetwarzamy
Państwa dane
osobowe?

W celu realizacji zadań związanych z prowadzeniem przez
Bibliotekę Bazy ISMN, które wynikają z umowy podpisanej
z Międzynarodową Agencją ISMN.
Państwa dane posłużą do sporządzenia baz polskich
wydawców.
Możemy potrzebować wykorzystać Państwa dane
osobowe aby móc się z Państwem skontaktować w
sprawach związanych z użytkowaniem Systemu.
Dane osobowe Państwa dotyczące będą także
przetwarzane w celach archiwalnych, będących realizacją
naszego prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia
informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania
faktów.
Mogą okazać się niezbędne w celu ewentualnego
ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami,
będących realizacją naszego prawnie uzasadnionego
interesu.
Państwa dane posłużą nam do prowadzenia badań
naukowych i statystyk.

Będziemy przetwarzać następujące dane osobowe, które
przekażecie Państwo w momencie rejestracji w Systemie:
Jakie dane
osobowe
gromadzimy?

- Imię i nazwisko
- e-mail
- Adres zamieszkania
- Adres do korespondencji (w przypadku gdy jest inny niż
adres zamieszkania)
- identyfikator (PESEL albo NIP albo KRS albo RIK)

- nr telefonu
Podanie danych osobowych jest wymagane przez BN w
celu
jednoznacznej
identyfikacji
wydawcy
w
międzynarodowym rejestrze wydawców. Podstawą
prawną jest umowa zawarta z Międzynarodową Agencja
ISBN i umowa z Międzynarodową Agencja ISMN.
Podanie Bibliotece danych osobowych jest dobrowolne,
aczkolwiek odmowa ich podania jest równoznaczna z
brakiem możliwości otrzymania identyfikatora ISBN, ISMN
oraz rejestracji w systemie e-ISBN.

Kto ma dostęp do
Państwa danych
osobowych?

Odbiorcami moich danych osobowych mogą być wszyscy
użytkownicy systemu e-ISBN oraz serwisu data.bn.org.pl.
Dane osobowe mogą być przekazywane na pisemny
wniosek uprawnionym podmiotom na podstawie
przepisów prawa.
W przypadku numerów ISBN dane osobowe do
Międzynarodowej Agencji ISBN z siedzibą w Londynie,
która następnie może przekazywać je do państw spoza
Europejskiego Obszaru Gospodarczego (państw trzecich).
W przypadku numerów ISMN dane osobowe będą
podlegały przekazywaniu Międzynarodowej Agencji ISMN
z siedziba w Berlinie, która następnie może przekazywać je
do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego
(państw trzecich).

Na jakiej
podstawie prawnej
przetwarzamy
Państwa dane
osobowe?

Państwa dane osobowe są przetwarzane na mocy
dobrowolnej zgody (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), którą
wyrażacie Państwo poprzez przystąpienie do serwisów
ISBN i ISMN.

Prawo do
wycofania zgody?

Mogą Państwo wycofać zgodę na przetwarzanie swoich
danych osobowych, o ile nie będą one konieczne do
zrealizowania celu, w którym zostały zebrane.

Jak długo
przechowujemy
Państwa dane?

Mają Państwo prawo w każdym momencie zrezygnować z
korzystania z Systemu; jeśli się Państwo na to zdecydują,
konto wydawcy zostanie zawieszone. Dane zapisane w
będą przetwarzane zgodnie z obowiązującymi w Bibliotece
Narodowej przepisami archiwalno-kancelaryjnymi.

Cookies

W czasie korzystania z e-ISBN na Państwa urządzenia
wysyłane są w sposób automatyczny pliki cookies
(ciasteczka),
które
umożliwiają
rozpoznanie
preferowanych przez użytkownika ustawień, przy czym ich
pobieranie przez Państwa jest uzależnione od
indywidualnych ustawień przeglądarki i można je
zablokować.
Na podstawie logów i plików cookies generowane są dane
statystyczne dotyczące użytkowników systemu ISBN i
systemu ISMN. Dane te są wykorzystywane do
monitorowania i administrowania informacjami o rynkach
wydawniczych oraz do celów naukowo-badawczych.
Używając ciasteczek w wyżej opisany sposób nie
identyfikujemy tożsamości użytkowników.

