
Regulamin usługi „KSIĄŻKI Z PACZKOMATU” 

Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej im. Ryszarda Kincla w Raciborzu 

 

§1 

1. Z usługi „Książki z paczkomatu” mogą korzystać czytelnicy Miejskiej i Powiatowej 

Biblioteki Publicznej im. Ryszarda Kincla w Raciborzu. 

2. Zbiory będą dostarczane do wybranego przez czytelnika paczkomatu firmy InPost sp. 

z o.o.,  na terenie Raciborza i powiatu raciborskiego.  

3. Usługa dostarczenia zbiorów do paczkomatu jest bezpłatna. 

 

§2 

1. Czytelnik zamawia zbiory telefonicznie, mailowo lub przez katalog biblioteczny 

online (katalog.biblrac.pl), zaznaczając, że wybrane zbiory mają zostać dostarczone do 

paczkomatu.  

2. Podczas składania zamówienia czytelnik jest zobowiązany podać numer telefonu 

komórkowego oraz adres e-mail, a także numer wybranego paczkomatu. W przypadku 

zamówienia przez katalog biblioteczny online czytelnik musi dodatkowo 

skontaktować się z biblioteką w celu podania powyższych informacji. 

3. Lista paczkomatów dostępna jest w załączniku i na stronie: https://inpost.pl/znajdz-

paczkomat  

 

§3 

1. Czytelnik jednorazowo może zamówić: 5 egzemplarzy. 

2. Termin dostarczenia zbiorów do paczkomatu wynosi zazwyczaj do 3 dni roboczych od 

przygotowania zamówienia. O terminie odbioru paczki z paczkomatu powiadamia 

InPost e-mailem/sms-em. 

3. Zwroty zbiorów wypożyczonych i dostarczonych do paczkomatów przyjmowane są 

wyłącznie w placówkach bibliotecznych (nie ma możliwości zwrotu zbiorów przez 

paczkomat). 

 

§4 

1. Czytelnik, decydując się na skorzystanie z usługi „Książki z paczkomatu”, wyraża 

zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celu realizacji usługi „Książki z 

paczkomatu” oraz udostępnienie firmie InPost podanych podczas składania 

zamówienia danych osobowych (imię i nazwisko, adres e-mail, nr telefonu) w celu 

prawidłowego świadczenia przez firmę InPost usługi „Paczkomaty 24/7” 

(dostarczenia przesyłki do wybranego paczkomatu) – regulamin usługi dostępny jest 

na stronie: https://inpost.pl/regulaminy 

2. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w celu dostarczenia przesyłki do 

paczkomatu jest firma InPost Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Wielickiej 28, 

30-552 Kraków. O tym, jak firma InPost przetwarza dane osobowe można przeczytać 

na stronie: https://inpost.pl/polityka-prywatnosci   

https://inpost.pl/znajdz-paczkomat
https://inpost.pl/znajdz-paczkomat
https://inpost.pl/regulaminy
https://inpost.pl/polityka-prywatnosci


 

§5 

1. Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna im. Ryszarda Kincla w Raciborzu 

informuje, iż jako administrator danych osobowych czytelnika korzystającego z usługi 

„Książka z paczkomatu” przetwarza jego dane osobowe podane podczas składania 

zamówienia (e-mail, nr telefonu, imię i nazwisko) wyłącznie w celu realizacji usługi 

„Książki z paczkomatu”.  

2. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie skutkuje 

niemożliwością nadania paczki, a tym samym realizacji usługi „Książki z 

paczkomatu”. 

3. W celu realizacji usługi „Książki z paczkomatu”, konieczne jest udostępnienie firmie 

InPost sp. z o.o. (Odbiorcy danych) danych osobowych niezbędnych do dostarczenia 

przesyłki do paczkomatu wybranego przez adresata-czytelnika (realizacji usługi 

„Paczkomaty 24/7”). Dodatkowo dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom 

upoważnionym na mocy przepisów prawa oraz podmiotom z którymi podpisano 

umowę powierzenia danych. 

4. Dane będą przetwarzane na podstawie zgody czytelnika przez okres niezbędny do 

realizacji usługi oraz do momentu przedawnienia ewentualnych roszczeń.  

5. Dane nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, nie będą 

transferowane do państwa trzeciego. 

6. Czytelnikowi przysługuje prawo do dostępu, sprostowania i usunięcia danych. 

Przysługuje mu także prawo do ograniczenia przetwarzania oraz cofnięcia zgody na 

przetwarzanie danych, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego 

dokonano przed wycofaniem zgody. W przypadku naruszenia przepisów o ochronie 

danych może złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.    

7. Czytelnik może kontaktować się z wyznaczonym inspektorem ochrony danych 

osobowych mailowo - iodo@biblrac.pl lub w siedzibie biblioteki przy ul. Kasprowicza 

12 w Raciborzu. 
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Załącznik do Regulaminu usługi  

„Książki z paczkomatu” 

 

1. Lista paczkomatów znajdujących się w Raciborzu: 

 

RAC01M ul. Królewska 55 47-400 Racibórz 

RAC05M ul. Bosacka 55 47-400 Racibórz 

RAC09N ul. Rudzka 52 47-400 Racibórz 

RAC07A ul. Zamkowa 11 47-400 Racibórz 

RAC06N ul. Podwale 22 47-400 Racibórz 

RAC01F ul. Rudzka 107 47-400 Racibórz 

RAC06M ul. Sudecka 7 47-400 Racibórz 

RAC09M ul. Reymonta 12a 47-400 Racibórz 

RAC01N ul. Reymonta 22 47-400 Racibórz 

RAC07M ul. Kozielska 71 47-400 Racibórz 

RAC06A ul. Ogrodowa 46 47-400 Racibórz 

RAC01A ul. Opawska 45 47-400 Racibórz 

RAC08A ul. Rybnicka 97 47-400 Racibórz 

RAC03A ul. Opawska 73 47-400 Racibórz 

RAC05N ul. Opawska 84 47-400 Racibórz 

RAC08N ul. Polna 3A 47-400 Racibórz 

RAC02M ul. Opawska 122B 47-400 Racibórz 

RAC03M ul. Pszczyńska 4-5 47-400 Racibórz 

RAC04A ul. Jana Pawła II 9 47-400 Racibórz 

RAC04M ul. Brzeska 38 47-400 Racibórz 

RAC04N ul. Odrodzenia 2A 47-400 Racibórz 

RAC07N ul. Osiedleńcza 20 47-400 Racibórz 

RAC08M ul. Hulczyńska 14 47-400 Racibórz 

 

2. Jeśli czytelnik nie znalazł swojego paczkomatu na powyższej liście, może znaleźć 

jego numer na stronie: https://inpost.pl/znajdz-paczkomat  

3. Biblioteka zastrzega sobie możliwość odmowy wysłania zbiorów do wybranego przez 

czytelnika paczkomatu, jeśli ten znajduje się poza powiatem raciborskim. 
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