
Regulamin korzystania z usługi dostępu do ebooków i audiobooków w bazie Ebookpoint BIBLIO 

w Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy w Pleszewie 

 

1. Niniejszy Regulamin określa warunki korzystania z usługi dostępu do ebooków w serwisie Ebookpoint 

BIBLIO przez czytelników Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Pleszewie. 

2. Możliwość wypożyczania e-booków i audiobooków z oferty z oferty abonamentowej Ebookpoint 

BIBLIO mają wyłącznie posiadacze karty bibliotecznej Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Pleszewie. 

3. Usługa jest bezpłatna. 

4. Osoba chcąca korzystać z usługi zobowiązana jest podpisać oświadczenie o znajomości niniejszego 

Regulaminu (zał. nr 1 do Regulaminu). 

5. Kod dostępu do bazy należy odebrać w wypożyczalni dla dorosłych BPMiG Pleszew, następnie wejść 

na stronę internetową https://biblio.ebookpoint.pl/, założyć konto  oraz pobrać bezpłatną aplikację 

Ebookpoint BIBLIO. Od tego momentu można korzystać z usługi przez miesiąc. 

6. Kody wydawane w siedzibie biblioteki oraz za pośrednictwem wiadomości email na adres: 

wypozyczalnia@biblioteka.pleszew.pl podając w wiadomości imię i nazwisko oraz numer karty 

bibliotecznej.  

7. Pobrany przez czytelnika kod musi być aktywowany w miesiącu, w którym został pobrany 

(w przeciwnym wypadku wygasa, a kolejny trzeba ponownie pobrać w bibliotece). Kod jest aktywny 

przez 30 dni, licząc od dnia aktywacji. 

8. W ramach zamówionego przez Bibliotekę pakietu czytelnik może wypożyczyć dowolną ilość publikacji 

na 14 dni od dnia wypożyczenia. Po tym czasie następuje automatyczny zwrot wypożyczonej pozycji. 

9. Biblioteka dysponuje ograniczoną liczbą kodów na każdy miesiąc. 

10. Przetwarzanie danych osobowych osób korzystających z usługi Ebookpoint BIBLIO: 

a) Administratorem danych osobowych osób korzystających z usługi dostępu do bazy Ebookpoint 

BIBLIO jest Dyrektor Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Pleszewie z siedzibą ul. Kolejowa 1, 

63-300 Pleszew, tel.: 62 7428 358, email: biblioteka@pleszew.pl 

b) Celem przetwarzania danych osobowych jest umożliwienie korzystania z usługi dostępu do 

e-booków i audiobooków w bazie Ebookpoint BIBLIO, zaś podstawą prawną przetwarzania jest 

zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Dane przetwarzane są także w celach statystycznych 

– biblioteka ma obowiązek przetwarzania informacji o grupie społeczno-zawodowej wynikający 

z ustawy z dn. 29 czerwca 1995 r. o statystyce społecznej (Dz. U. 1996, nr 88 poz. 439 z zm.) 

c) Dane osobowe są zabezpieczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, a ich odbiorcami mogą być 

podmioty uprawnione do ujawnienia im danych na mocy przepisów prawa oraz podmioty 

przetwarzające dane osobowe w ramach świadczenia usług dla administratora. 

d) Nie przewiduje się przekazywania danych do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego 

lub instytucji międzynarodowych ani przetwarzania danych osobowych w celu innym niż cel, 

w którym dane osobowe zostały zebrane. 

e) Decyzje dotyczące danych osobowych nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, 

f) Dane osobowe osób korzystających z usługi dostępu do bazy Ebookpoint BIBLIO będą 

przechowywane przez 1 rok od zaewidencjonowania użytkownika. 

g) Użytkownik ma prawo do: ochrony swoich danych osobowych, informacji o zasadach ich 

przetwarzania, dostępu do nich i uzyskania ich kopii, sprostowania, wniesienia skargi do Prezesa 

Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ograniczenia przetwarzania oraz powiadomienia każdego 

odbiorcę o sprostowaniu lub ograniczeniu przetwarzania. Użytkownikowi przysługuje także prawo 
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do niepodlegania zautomatyzowanemu przetwarzania danych, prawo kontaktu z Inspektorem 

ochrony danych (iod.bibliotekapleszew@wp.pl) oraz prawo do odszkodowania za szkodę 

majątkową lub niemajątkową w wyniku naruszenia przepisów RODO. 

h) Ponadto użytkownik ma prawo do usunięcia oraz przenoszenia danych oraz prawo do cofnięcia 

zgody w dowolnym momencie. Wycofanie się ze zgody można złożyć w formie wysłania 

stosownego żądania na adres pocztowy administratora. Konsekwencją wycofania się ze zgody 

będzie brak możliwości przetwarzania danych przez administratora. 

11. Regulamin wchodzi w życie z dniem: 03.11.2021 r. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Załącznik nr 1 do Regulaminu korzystania z usługi dostępu 

do ebooków i audiobooków w bazie Ebookpoint BIBLIO 

w Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy w Pleszewie 
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OŚWIADCZENIE 

 

…………………………………………………………………………. 
imię i nazwisko oraz nr karty bibliotecznej 

 

Oświadczam, że zapoznałem/łam się z „REGULAMINEM KORZYSTANIA Z USŁUGI DOSTĘPU DO EBOOKÓW 

I AUDIOBOOKÓW W BAZIE EBOOKPOINT BIBLIO” i zobowiązuję się do jego przestrzegania. 

 

……………………………………………………………………… 
                    (czytelny podpis) 

 

Na podstawie art. 7 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. 

w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 

przepływu takich danych (Dz. U UE L. z 2016 r., Nr 119, poz. 1) 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Bibliotekę Publiczną Miasta i Gminy w Pleszewie moich danych 

osobowych w celu realizacji usługi dostępu do e-booków i audiobooków w bazie Ebookpoint BIBLIO. 

……………………………………………………………………… 
                (czytelny podpis) 

 

Jednocześnie przyjmuję do wiadomości, że: 

1. Administratorem Danych Osobowych jest Dyrektor Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Pleszewie; 

2. Dane te będą przetwarzane wyłącznie zgodnie z określonym celem; 

3. Dane nie będą udostępniane żadnym odbiorcom, oprócz określonych odrębnymi przepisami prawa; 

4. Przysługuje mi prawo do dostępu do treści danych oraz ich poprawiania; 

5. Przysługuje mi prawo do cofnięcia zgody; 

6. Administrator nie stosuje biometrii; 

7. Dane podaję dobrowolnie. 

 
Pleszew, dn. ………………………………………                 ……………………………………………………………………… 

                    (czytelny podpis) 


