
Załącznik  

do Zarządzenia Dyrektora 

Nr 8/2019 z 18.04.2019 

 

Regulamin usług kserograficznych w Miejskiej i Powiatowej Bibliotece Publicznej im. Ryszarda 

Kincla w Raciborzu 

 

I Usługi kserograficzne 

1. Usługi kserograficzne wykonywane są odpłatnie, ze zbiorów własnych Biblioteki lub 

materiałów powierzonych, zgodnie z cennikiem opłat stanowiącym załącznik do regulaminu. 

2. Zgodę na sporządzenie kopii wyraża każdorazowo dyżurujący bibliotekarz. Kopie sporządza 

bibliotekarz. W przypadku większej liczby stron do skopiowania bibliotekarz ma prawo 

ustalić inny termin realizacji usługi. 

3. Kopiowanie materiałów nie może naruszać ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych 

z dnia 04.02.1994 r. 

4. Możliwe jest wykonanie kopii czarno-białej jednostronnej lub dwustronnej w formacie A4 lub 

A3, z zastrzeżeniem, że w  przypadku wykonania kopii dwustronnej użytkownicy ponoszą 

opłatę taką jak za wykonanie dwóch kopii jednostronnych. 

II Skanowanie 

1. Usługa skanowania jest bezpłatna do 10 skanowanych stron. Za każdą kolejną skanowaną 

stronę pobierana jest opłata zgodnie z cennikiem opłat stanowiącym załącznik do regulaminu.  

2. Zgodę na skanowanie wyraża każdorazowo dyżurujący bibliotekarz. W przypadku większej 

liczby stron przekazanych do skanowania bibliotekarz ma prawo ustalić inny termin realizacji 

usługi. 

3. Materiały skanowane zapisywane są na komputerze udostępnionym użytkownikowi. 

Użytkownik samodzielnie przenosi pliki z zeskanowanymi materiałami na własny nośnik 

zewnętrzny (np. pendrive) lub przesyła je korzystając z własnej poczty elektronicznej.  

4. Użytkownik jest zobowiązany do usunięcia plików ze skanami z udostępnionego mu 

komputera. 

III Wydruki 

1. Za wydruki komputerowe pobierana jest opłata zgodnie z cennikiem stanowiącym załącznik 

do regulaminu. 

2. Zgodę na drukowanie wyraża każdorazowo dyżurujący bibliotekarz. 

3. Użytkownik – po uzyskaniu zgody bibliotekarza - samodzielnie drukuje materiały, korzystając 

z udostępnionego mu  komputera. 

4. Użytkownik jest zobowiązany do usunięcia z udostępnionego mu komputera wszelkich 

plików zawierających materiały do druku. 

5. Możliwe jest wydruk czarno-biały jednostronny lub dwustronny w formacie A4 lub A3, z 

zastrzeżeniem, że w  przypadku wydruku dwustronnego użytkownicy ponoszą opłatę taką jak 

za wykonanie dwóch wydruków jednostronnych. 

 



IV Informacja o przetwarzaniu danych osobowych 

1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją usługi 

kserograficznej, skanowania i wydruków jest Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna im. 

Ryszarda Kincla w Raciborzu z siedziba przy ul. Kasprowicza 12 w Raciborzu. 

2. W sprawach ochrony danych osobowych informacji udziela Inspektor Ochrony Danych, e-

mail: iodo@biblrac.pl. 

3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu wykonania umowy polegającej w tym przypadku na 

realizacji usługi kserograficznej, wydruku lub skanowania. Podstawą do przetwarzania danych 

jest art. 6 ust. 1 pkt 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). 

4. Dane nie będą udostępniane innym podmiotom, z wyjątkiem podmiotów uprawnionych do ich 

otrzymania przepisami prawa. 

5. Dane pozyskane w związku z realizacją usług będą przetwarzane do momentu zakończenia 

realizacji usług. 

6. Uczestnikowi przysługuje prawo do dostępu, aktualizacji, sprostowania, usunięcia, 

ograniczenia przetwarzania, przenoszenia swoich danych oraz wniesienia sprzeciwu na dalsze 

ich przetwarzanie. W sprawach spornych przysługuje prawo wniesienia skargi do organu 

nadzorczego (prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych). 

7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne dla wykonania umowy. 

 

V Postanowienia końcowe 

1. Z usług kserograficznych, skanowania i wydruku można skorzystać w Czytelni Miejskiej i 

Powiatowej Biblioteki Publicznej im. Ryszarda Kincla w Raciborzu przy ul. Jana 

Kasprowicza 12 w godzinach otwarcia Czytelni. 

2. Regulamin dostępny jest na stronie internetowej www.biblrac.pl (w zakładce 

ABC  czytelnika - Usługi) oraz w Czytelni MiPBP w Raciborzu. 

  

http://www.biblrac.pl/


Załącznik do Regulaminu  

usług kserograficznych  

w MiPBP w Raciborzu 

 

 

Cennik opłat 

 

Usługi kserograficzne i wydruki 

 odbitka, wydruk 

(czarno-białe) 

1 strona A4 0,15 zł 

1 strona A3 0,30 zł 

 

Skanowanie 

 skan 
do 10 stron bezpłatnie 

powyżej 10 stron 0,15 zł/strona 

 

 

 

 

 

 


