
Załącznik do Zarządzenia nr 26/2022  
                                                                                                             Dyrektora Książnicy Stargardzkiej       

z  dnia 14.12.2022 roku. 
W sprawie wprowadzenia Regulamin użyczenia urządzenia Czytak 4 

Użytkownikom Książnicy Stargardzkiej  w ramach projektu 
 „  Wypożyczalnia odtwarzaczy cyfrowej książki  mówionej   

dla  osób z dysfunkcją wzroku – Edycja 2022”   

 

 

                                   Regulamin użyczenia urządzenia Czytak 4  

Użytkownikom Książnicy Stargardzkiej w ramach projektu  
 „Wypożyczalnia odtwarzaczy cyfrowej książki mówionej  

dla osób z dysfunkcją wzroku – Edycja 2022” 
 
 

I. Postanowienia ogólne 
 

1. Niniejszy regulamin określa warunki użyczenia odtwarzaczy cyfrowych – książek mówionych 
„Czytak 4” Użytkownikom Książnicy Stargardzkiej. 

2. Regulamin obowiązuje od dnia jego podpisania. 
 

II.  Warunki użyczania Czytaka 4 Użytkownikom Książnicy Stargardzkiej 
 

& 1 
1. Biblioteka może użyczać Czytaka 4 jedynie Użytkownikowi posiadającemu orzeczenie o 

niepełnosprawności z tytułu narządu wzroku, bądź osobom, które przedstawią do wglądu 
zaświadczenie od lekarza, z którego treści będzie wynikało, iż nie mogą czytać normalnego 
druku.  

2. Użytkownik użyczający Czytaka 4 jest zobowiązany do podania danych kontaktowych (numeru 
telefonu lub adresu email), który jest konieczny do utrzymywania kontaktu pomiędzy Książnicą 
a Użytkownikiem w celu realizacji użyczenia. 

3. Warunkiem użyczenia Czytaka 4 jest pisemne potwierdzenie użyczenia przez Użytkownika lub 
jego prawnego opiekuna – Potwierdzenie użyczenia w Załączniku nr 1. 

 
& 2 

1. Termin zwrotu Czytaka 4 określa Książnica, jednak czas użyczenia nie może być dłuższy niż 
30 dni. Po tym okresie możliwe jest przedłużenie terminu zwrotu Czytaka 4, pod warunkiem 
aktywnego korzystania przez Użytkownika ze zbiorów cyfrowej książki mówionej dostępnej w 
Książnicy Stargardzkiej. 

2. Po upływie terminu, na jaki został użyczony Czytak 4, w razie jego nie zwrócenia Książnica ma 
prawo do naliczenia opłaty za przetrzymanie w wysokości 2 zł za każdy dzień zwłoki. 
 

& 3 

1. Z chwilą użyczenia Czytaka 4 Użytkownik staje się za niego całkowicie odpowiedzialny i jest 
zobowiązany do zwrócenia go w oznaczonym terminie w takim stanie, w jakim został mu 
użyczony. 

2. W wypadku uszkodzenia Czytaka 4, Użytkownik ponosi koszty jego naprawy nieobjęte 
gwarancją producenta. 



3. W wypadku całkowitego zniszczenia lub zagubienia Czytaka 4 przez Użytkownika Książnica 
ma prawo żądać zapłaty odszkodowania w wysokości odpowiadającej wartości sprzętu tj. do 
695 zł. 

 
& 4 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Książnica Stargardzka z siedzibą pod 
adresem: 73 – 110 Stargard, ul. Mieszka I 1, posiadająca NIP 8541486254, dalej: Administrator. 

2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się za 
pośrednictwem powyższych danych adresowych lub na adres e-mail: 
iod@ksiaznicastargardzka.pl  

3. Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia 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 (ogólne rozporządzenie o 
ochronie danych), zwanego dalej RODO (niezbędność do zawarcia umowy - realizacji usługi 
wypożyczenia) w odniesieniu do danych osobowych kontaktowych (imię, nazwisko, dane 
adresowe) - podanych w celu realizacji usługi. Dane osobowe dotyczące zdrowia, w przypadku 
ich podania przez Użytkownika, będą przetwarzane na podstawie zgody z art. 9 ust. 2 lit. a) 
RODO. 

4. Dane osobowe będą udostępniane wyłącznie podmiotom uprawnionym do ich przetwarzania na 
podstawie przepisów prawa lub zawartych umów. 

5. Dane osobowe będą przechowywane, w zakresie realizacji usługi, przez okres ich realizacji, w 
zakresie stanu zdrowia, do momentu wycofania zgody na przetwarzanie tych danych. 

6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, 
usunięcia w przypadkach przewidzianych przepisami prawa oraz ograniczenia przetwarzania. 
W odniesieniu do danych osobowych dotyczących zdrowia, przetwarzanych na podstawie 
zgody, przysługuje Pani/Panu prawo do jej wycofania w dowolnym momencie. Wycofanie 
zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem. 

7. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony 
Danych Osobowych, jeżeli uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana 
dotyczących narusza przepisy RODO. 

8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji usługi objętej 
niniejszym Regulaminem. Niepodanie danych osobowych oznacza brak możliwości jej 
realizacji. 

9. Dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu ani, na podstawie tych danych, nie będą 
podejmowane decyzje w sposób zautomatyzowany. 

 
 
 
 

         ………………                                                                         ………………………… 
         /data/                                                                                      /pieczątka i podpis pracodawcy/                                                         

 

  
 

 

 



 

Załącznik nr 1  
do Regulaminu wypożyczania  

Czytaka 4 
 

 

 

Potwierdzenie użyczenia Czytaka 4 

w Książnicy Stargardzkiej 

Imię i nazwisko…………………………………………………………………………………. 

Nr karty bibliotecznej…………………………………………………………………………… 

Nr telefonu lub e-mail ……..…………………………………………………………………… 

Nr Czytaka 4……………………………………………………………………………………. 

Oświadczam, że zapoznałem/łam się z regulaminem i zobowiązuje się do jego przestrzegania. 

Data wypożyczenia………………………………. Data zwrotu…………………………… 

Oświadczam, że w chwili wypożyczenia sprawdziłem/sprawdziłam stan wypożyczanego 
urządzenia i: 

1. nie zgłaszam żadnych zastrzeżeń co do jego stanu*, 
2. stwierdzam następujące usterki/braki*: 

a) …………………………………….. 
b) …………………………………….. 
c) …………………………………….. 

  

Podpis Bibliotekarza      Podpis Użytkownika 

………………………………….     …………………………………… 

* niepotrzebne skreślić 

 

 


