Regulamin pracowni „Amazon STEM Kindloteka”
działającej przy Zagłębiowskiej Mediatece
prowadzonej przez Miejską Bibliotekę Publiczną im. Gustawa Daniłowskiego w Sosnowcu
§ 1.
1. Pracowania „Amazon STEM Kindloteka”, działająca przy Zagłębiowskiej Mediatece prowadzonej
przez Miejską Bibliotekę Publiczną im. Gustawa Daniłowskiego w Sosnowcu – zwana w dalszej
części Regulaminu „Kindloteką”— utworzona została na podstawie porozumienia zawartego
pomiędzy Amazon Fulfillment Poland sp. z o.o. z siedzibą w Sadach a Miejską Biblioteką Publiczną
im. Gustawa Daniłowskiego w Sosnowcu. Podmiotem prowadzącym Kindlotekę jest Miejska
Biblioteka Publiczna im. Gustawa Daniłowskiego w Sosnowcu.
2. Celem działalności Kindloteki jest wpieranie przez Amazon czytelnictwa oraz nowoczesnej
edukacji ze szczególnym uwzględnieniem tematyki kodowania, STEM oraz robotyki.
§ 2.
Do zakresu działalności Kindloteki należy w szczególności:
a) utworzenie, utrzymanie i rozwój pracowni edukacyjnej oferującej bezpłatne warsztaty z
zakresu STEM, technologii, robotyki, kodowania oraz popularyzacji czytelnictwa,
b) współpraca promocyjna na rzecz informowania i propagowania informacji dotyczących
„Amazon STEM Kindloteka”,
c) wspólna praca na rzecz rozwoju lokalnego środowiska.
§ 3.
Kindloteka otwarta jest w godzinach 13.00–18.00 (poniedziałek–piątek) oraz w godzinach
9.00–14.00 (sobota). Użytkownicy indywidualni mogą korzystać z Kindloteki wyłącznie poza
godzinami zorganizowanych zajęć grupowych.
§ 4.
Z Kindloteki mogą korzystać wszyscy zarejestrowani użytkownicy Zagłębiowskiej Mediateki (dzieci,
młodzież oraz dorośli), z tym zastrzeżeniem, że pierwszeństwo w korzystaniu mają pracownicy firmy
Amazon i ich rodziny. Pracownicy oraz rodziny Pracowników Amazon w celu skorzystania z Kindloteki
muszą posiadać aktualną kartę biblioteczną zgodnie z Regulaminem korzystania ze zbiorów i usług
Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Gustawa Daniłowskiego w Sosnowcu
§ 5.
1. Korzystanie z Kindloteki odbywa się indywidualne bądź też w ramach zajęć grupowych
– zorganizowanych i niezorganizowanych.
2. Użytkownicy indywidualni mogą korzystać z Kindloteki poza godzinami zajęć zorganizowanych.

3. Harmonogram zajęć zorganizowanych oraz niezorganizowanych dostępny jest na stronie www
Zagłębiowskiej Mediateki i w jej agendzie Świat Nauki i Fantazji.
4. W celu skorzystania z zajęć grupowych zorganizowanych w Klindlotece, wymagane jest uprzednie
zapisanie się na konkretne zajęcia (na konkretny dzień oraz godzinę zajęć).
§ 6.
1. Z oferty edukacyjnej oraz wyposażenia Kindloteki użytkownicy mogą korzystać bezpłatnie
tylko w siedzibie Kindloteki, tj. w strefie „Amazon STEM Kindloteka”, która znajduje się w agendzie
Świat Nauki I Fantazji Zagłębiowskiej Mediateki.
2. Dzieci do lat 7 mogą korzystać z Kindloteki wyłącznie pod opieką osoby pełnoletniej.
§ 7.
1. Wszyscy użytkownicy Kindloteki są zobowiązani do zachowania porządku oraz poszanowania
użyczonego wyposażenia.
2. Użytkownik korzystający z Kindloteki powinien:
1) zgłosić się do dyżurującego bibliotekarza,
2) pozostawić wierzchnie okrycie, torbę lub teczkę w szatni lub w szafkach.
3. W Kindlotece obowiązuje bezwzględny zakaz wnoszenia i spożywania posiłków i napojów.
4. Wynoszenie wyposażenia poza pomieszczenie Kindloteki jest niedozwolone.
5. Użytkownik zobowiązany jest do zakończenia korzystania z wyposażenia Kindloteki nie później
niż na 10 minut przed jej zamknięciem.
6. Użytkownicy mogą używać wyposażenia wyłącznie w sposób odpowiadający jego właściwościom
i przeznaczeniu.
7. W przypadku jakiegokolwiek uszkodzenia lub zniszczenia wyposażenia bądź też jego elementów,
powstałych z winy Użytkownika, zobowiązany on jest do naprawnienia szkody poprzez zapłatę
stosownego odszkodowania w wysokości odpowiadającej aktualnej cenie rynkowej uszkodzonego
lub zniszczonego wyposażenia.
§ 8.
1. Miejska Biblioteka Publiczna im. Gustawa Daniłowskiego w Sosnowcu z siedzibą przy ulicy
Kościelnej 11 w Sosnowcu, tel. 32 266-33-96, e-mail: sekretariat@biblioteka.sosnowiec.pl, jest
administratorem danych osobowych użytkowników Kindloteki.
2. Biblioteka działając w oparciu o art. 6 lit. c) oraz lit. f) RODO oraz art. 9a Ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorządzie gminnym ma prawo przetwarzać wizerunek użytkowników Biblioteki
zarejestrowany za pośrednictwem kamer w pobliżu oraz na terenie Zagłębiowskiej Mediateki –
głównej siedziby Biblioteki. Nagrania obrazu Biblioteka przetwarza wyłącznie do celów, dla
których zostały zebrane i przechowuje przez okres 1 miesiąca od dnia nagrania. W przypadku, w
którym nagrania obrazu stanowią dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów
prawa powszechnie obowiązującego lub administrator powziął wiadomość, iż mogą one stanowić
dowód w postępowaniu, termin ten ulega przedłużeniu do czasu prawomocnego zakończenia
postępowania

3. Zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych oraz z 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/UE, dane osobowe (imię i nazwisko,
data urodzenia, numer PESEL Czytelnika, adres stały, adres tymczasowy, adres e-mail, numer
telefonu, informację o statusie zatrudnienia, ID karty bibliotecznej; dane osoby poręczającej: imię
i nazwisko, numer PESEL, adres stały, adres tymczasowy, adres e-mail, numer telefonu nr karty
bibliotecznej, informację o statusie zatrudnienia – wyłącznie w przypadku pracowników Amazon),
gromadzone i przechowywane przez Bibliotekę, wykorzystywane są wyłącznie do celów
statystycznych.
4. Dane osobowe użytkowników będą przechowywane jedynie w okresie niezbędnym do spełnienia
celu, dla którego zostały zebrane, w celach archiwalnych, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Dane osobowe nie będą profilowane.
5. Każdy użytkowników ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz do ich sprostowania,
ograniczenia przetwarzania, usunięcia i wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Podanie
danych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do skorzystania z Kindloteki.
6. W przypadku wyrażenia przez użytkownika zgody na wykorzystanie przez Bibliotekę adresu e –
mail, nr telefonu (dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany) lub wizerunku ma on
prawo do jej wycofania w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
7. Dane osobowe wraz z wizerunkiem zamieszczane na stronie internetowej Biblioteki
www.biblioteka.sosnowiec.pl, zostaną usunięte po upływie pięciu lat od ich zamieszczenia.
8. Każdy użytkownik ma prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 2.
9. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych wyjaśnień udziela Inspektor Danych
Osobowych, wyznaczony przez Dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej w Sosnowcu – Agata
Kozłowska; e-mail: iodo@biblioteka.sosnowiec.pl; nr telefonu 515-041-778.
§ 9.
W pozostałym zakresie zastosowanie znajduje Regulamin korzystania ze zbiorów i usług Miejskiej
Biblioteki Publicznej im. Gustawa Daniłowskiego w Sosnowcu

