
Regulamin Dyskusyjnego Klubu Książki dla Dzieci działającego  

przy Mediatece - Bibliotece Miejskiej w Wieliczce 

 

1. INFORMACJE OGÓLNE  

 

a. Instytucją zarządzająca programem ogólnopolskim Dyskusyjnych Klubów Książki jest 

Instytut Książki. Koordynator województwa małopolskiego projektu Dyskusyjnych Klubów 

Książki (dalej: Koordynator) ma siedzibę w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej w Krakowie.  

b.  Organizatorem Dyskusyjnego Klubu Książki dla dzieci działającego przy Mediatece – 

Bibliotece Miejskiej w Wieliczce (dalej: DKK) jest Mediateka – Biblioteka Miejska w Wieliczce 

z siedzibą przy pl. M. Skulimowskiego 3, tel. 12 385 88 10 (dalej: Biblioteka)  

c. Moderatorem DKK jest wyznaczony pracownik Biblioteki (dalej: Moderator). 

Moderator odpowiedzialny jest za realizację DKK oraz współpracę z Koordynatorem.  

 

2. CZŁONKOWIE DKK  

 

a. Członkiem DKK może być osoba nieletnia posiadająca aktywne konto czytelnicze. 

b. Aby zostać członkiem DKK należy  zgłosić do Moderatora chęć uczestnictwa, podpisać 

dokumenty (załącznik 1 i załącznik 2) dotyczące wizerunku oraz danych osobowych               i 

zapoznać się z klauzulą informacyjną oraz regulaminem (rodzic i dziecko). Można           to 

uczynić wcześniej lub na pierwszym spotkaniu klubu. 

c. Członkowie DKK mają prawo do wypożyczania książek w ramach DKK.  

 

3. SPOTKANIA KLUBU 

 

a. Spotkania DKK odbywają się w wyznaczonych przez Moderatora dniach i godzinach 

(ok. 10 spotkań w ciągu roku), o których członkowie DKK informowani są podczas spotkań. 

b.  Informacje o spotkaniach dostępne są także w Bibliotece w Dziale dla Dzieci i 

Młodzieży, na stronie www oraz na portalu Facebook oraz bezpośrednio u Moderatora DKK. 

c. Moderator może kontaktować się członkami DKK za pomocą poczty elektronicznej, 

telefonu lub osobiście. 



d. Podczas spotkań dyskusyjnych prowadzonych przez Moderatora szanujemy opinie 

innych, nie oceniamy gustów czytelniczych członków DKK. Nie wszystkie lektury przypadną 

nam do gustu, ale mimo to spróbujemy je przeczytać. Przychodzimy na spotkanie nawet, jeśli 

nie udało się nam dokończyć lektury. Każdy członek DKK jest w niej mile widziany, bez 

względu na to w jakim tempie czyta bądź też ile swojego czasu może spędzać z grupą. 

Jesteśmy otwarci na nowych autorów i nowe książki, przede wszystkim dobrze się bawimy. 

 4. WYPOŻYCZANIE KSIĄŻEK W RAMACH DKK  

 

Każdy członek DKK ma możliwość wypożyczenia książek czytanych na bieżąco w ramach DKK. 

Książki czytane w ramach DKK wybierane są wspólnie przez Moderatora i członków DKK z list 

dostarczanych przez Koordynatora i są udostępniane Bibliotece przez Koordynatora.  

a. Książki, o których będzie następna rozmowa, wypożyczane są przez Moderatora na 

spotkaniach.  

b. Członek DKK, który nie mógł wziąć udziału w spotkaniu, może wyjątkowo wypożyczyć 

książki na następne spotkanie w Dziale dla Dzieci i Młodzieży Biblioteki. Książki te nie są 

wliczane w pulę zbiorów do wypożyczenia określonych przez Regulamin korzystania z 

wypożyczalni MBM w Wieliczce. 

c. Każdorazowo członek DKK poświadcza wypożyczenie podpisem w tabelce 

wypożyczeń DKK, zobowiązując się tym samym do zwrotu książki w terminie określonym 

przez Moderatora (na następnym spotkaniu lub w innym terminie przed odsyłką zbiorów 

DKK do Koordynatora).  

 

5. O sprawach DKK nieuregulowanych niniejszym regulaminem decyduje Moderator lub 

Dyrektor biblioteki.  

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 1  

ZGODA NA UDZIAŁ DZIECKA W SPOTKANIACH DYSKUSYJNEGO KLUBU KSIĄŻKI 

PRZY MEDIATECE – BIBLIOTECE MIEJSKIEJ W WIELICZCE 

 

Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka/podopiecznego* 

(imię i nazwisko dziecka)……………………………………………………………………………………………………………………………. 

w spotkaniach DKK dla Dzieci, podczas których dziecko/podopieczny* będzie rozmawiało i poruszało 

tematykę wcześniej przeczytanych pozycji książkowych. Spotkania będą się odbywały raz w miesiącu 

w Dziale dla Dzieci i Młodzieży przy placu M. Skulimowskiego  3 w Wieliczce (Mediatece – Bibliotece 

Miejskiej). Organizatorem spotkań jest MBM w Wieliczce, tel. 12 385 88 12, 

dzialdzieciecy@biblioteka.wieliczka.eu.  

Imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego*: ………………………………………………………………………………...... 

Telefon rodzica/opiekuna prawnego*: ……………………………………………………………………………….................. 

E-mail rodzica/ opiekuna prawnego*:  ……………………………………………………………………………………………… 

Niniejszym wyrażam również zgodę na wypożyczanie przez moje dziecko/podopiecznego* 

(imię i nazwisko dziecka)……………………………………………………………………………………………………………………………. 

książek, które będą omawiane w trakcie spotkań DKK oraz deklaruję, że książki te będą 

oddawane      w sposób terminowy.  

 

………………………………………………………………………        ……………………………………………………………………… 

(miejscowość, data)                                                            (podpis rodzica/opiekuna 

prawnego*)                     

 

 

 

 

* niepotrzebne skreślić 

about:blank


Załącznik nr 2 

ZGODA NA WYKORZYSTANIE WIZERUNKU DZIECKA  

 

1. TAK ☐    NIE ☐ imienia i nazwiska …………………………………………………………………………………….. 

2. TAK ☐  NIE ☐ nieodpłatnego rozpowszechniania wizerunku dziecka** 

 

na podstawie art. 81 ust. 1 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z 4 lutego 1994 r. (tekst 

jedn.: Dz.U. z 2017 r., poz. 880 ze zm.) zarejestrowanego podczas jego udziału w comiesięcznych 

spotkaniach dyskusyjnych DKK dla Dzieci, przy pl. Mieczysława Skulimowskiego 3 w Wieliczce 

(Mediateka – Biblioteka Miejska).  na następujących polach eksploatacji: 

na stronie www: MBM w Wieliczce, UMiG w Wieliczce, portalu WieliczkaCity.pl oraz na portalu 

Facebook: MBM w Wieliczce, UMiG w Wieliczce, WieliczkaCity.pl.     

 

Każdorazowo w związku z publikacją na portalu Facebook, następuje przekazanie danych osobowych do Państwa trzeciego USA i 

odbiorcą danych osobowych jest Spółka Facebook Inc. Spółka Facebook Inc. przystąpiła do Porozumienia w sprawie Tarczy 

Prywatności Unii Europejskiej z Departamentem Handlu USA w zakresie pozyskiwania i przetwarzania danych osobowych od 

reklamodawców, klientów czy partnerów biznesowych w Unii Europejskiej. 

 

w celu promowania działalności MBM w Wieliczce oraz osiągnięć i umiejętności dziecka przez MBM  

w Wieliczce, UMiG w Wieliczce, WieliczkaCity.pl oraz zgodnie z art. 7 oraz motywem 32 ogólnego 

rozporządzenia o ochronie danych osobowych z 27 kwietnia 2016 oraz  art. 81 ust. 1 ustawy o prawie 

autorskim i prawach pokrewnych z 4 lutego 1994 r. (tekst jedn.: Dz.U. z 2017 r., poz. 880 ze zm.) 

 

………………………………………………………………………        ……………………………………………………………………… 

(miejscowość, data)                                                            (podpis rodzica/opiekuna 

prawnego*)                     

 

 

 

* niepotrzebne skreślić  

** zgoda nieobowiązkowa 

 



Klauzula informacyjna 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 

kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 

swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanym dalej Rozporządzenie 

RODO), informuję, iż: 

 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Mediateki – Miejskiej Biblioteki   

w Wieliczce, z siedzibą w Wieliczce, plac Skulimowskiego 3, 32-020 Wieliczka. 

 

2. W Mediatece – Miejskiej Bibliotece w Wieliczce został powołany inspektor danych osobowych Pani  Agnieszka 

Batko  i ma Pani/Pan prawo kontaktu z nim za pomocą adresu e-mail: iod@biblioteka.wieliczka.eu , 

telefon:  (12)3858811, wew. 503. 

 

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji obowiązków prawnych związanych z realizacją 

zadań wynikających z Ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz.U. 1997 nr 85 poz. 539) 

 

4. Pani/Pana dane osobowe nie są udostępniane innym odbiorcom z wyłączeniem podmiotów do tego 

uprawnionych takich jak: 

1) podmioty upoważnione do odbioru danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów 

prawa, 

2) podmioty, które przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora na podstawie zawartej  

z Administratorem umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych. 

 

5. Pani/Pana dane osobowe po zrealizowaniu celu, dla którego zostały zebrane, będą przetwarzane w celach 

archiwalnych i przechowywane przez okres niezbędny wynikający z przepisów dotyczących archiwizowania 

dokumentów obowiązujących u Administratora (Rzeczowy Wykaz Akt). 

 

6. Posiada Pani/Pan prawo: 

1) dostępu do treści swoich danych, 

2) żądania sprostowania danych, które są nieprawidłowe, 

3) żądania usunięcia danych, gdy: 

− dane nie są już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane, 

− dane przetwarzane są niezgodnie z prawem; 

4) prawo do przenoszenia danych, na podstawie art. 20 Rozporządzenia RODO, 

5) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych na podstawie art. 

21 Rozporządzenia RODO, 

6) ograniczenia przetwarzania, gdy: 

mailto:iod@biblioteka.wieliczka.eu


− osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych, 

− przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się 

usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania, 

− administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one 

potrzebne osobie, której dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń; 

7) prawo do odwołania zgody w dowolnym momencie wobec przetwarzania danych osobowych 

opartego na art. 6 pkt 1. a) bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na 

podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

 

7. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy 

ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

 

8. Obowiązek informacyjny dotyczący rejestru danych osobowych jest realizowany w siedzibie Mediateki – 

Biblioteki Miejskiej w Wieliczce. 

 


