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1. Dane Wnioskodawcy
Imię, Nazwisko:xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
Ulica, numer budynku: xxxxxxxxx, numer lokalu: xxxxxxxxx
Dzielnica zamieszkania: BOJKÓW
Kod pocztowy, miejscowość: xx-xxx xxxxxxxxx

Dane wnioskodawcy do kontaktu w procedurze weryfikacji wniosków
Numer telefonu: xxxxxxxxx
Adres e-mail: xxxxxxxxx

2. Typ projektu
PROJEKT DZIELNICOWY

3. Nazwa dzielnicy, na terenie której ma być realizowany
Dzielnica: BOJKÓW

4. Proponowana zwięzła nazwa projektu
Książkomat przy bojkowskiej bibliotece

5. Opis projektu
Projekt przewiduje umieszczenie w dzielnicy Bojków książkomatu. Będzie to pierwsze tego typu urządzenie w tej części
miasta. Książkomat to nowoczesne urządzenie połączone poprzez sieć internetową z bibliotecznym system komputerowym.
Na podstawie danych z karty bibliotecznej użytkownik może samodzielnie odbierać zamówione uprzednio w bibliotece książki.
Urządzenie będzie ulokowane na zewnątrz, na ogólnodostępnym terenie przy budynku szkoły, co pozwali na jego użytkowanie
24 godziny na dobę przez cały rok, niezależnie od godzin pracy biblioteki. Tego typu urządzenie w dzisiejszych zabieganych
czasach jest dla mieszkańców pewnego rodzaju technologicznym „must have”. Kluczowe korzyści z zastosowania książkomatu
to: - dostęp 24/7, - bezpieczeństwo i możliwość zachowania dystansu społecznego istotnego ze względu na zagrożenie
COVID-19, - łatwość dla czytelników w użytkowaniu urządzenia dzięki intuicyjnemu interfejsowi, - można z niego skorzystać,
wracając z pracy, idąc na spacer z dziećmi lub psem czy w drodze na zakupy, - intuicyjne i dostępne bez ograniczeń
czasowych złożenie zamówienia na odbiór książki z książkomatu. Można to zrobić za pomocą komputera lub urządzenia
mobilnego z dowolnego miejsca wyszukując interesującą pozycję w katalogu elektronicznym Miejskiej Biblioteki Publicznej w
Gliwicach, - automatyczne powiadomienie o umieszczeniu książki w skrytce urządzenia, - 48h na odbiór zamówionej książki.
Realizacja projektu umożliwi mieszkańcom Dzielnicy całoroczne i całodobowe wypożyczanie i zwracanie książek do biblioteki
w dogodnych dla nich terminach, niezależnie od czasu pracy jej placówek. Projekt jest skierowany do wszystkich grup
odbiorców: młodzieży, dorosłych, seniorów i osób ze szczególnymi potrzebami.

6. Uzasadnienie potrzeby realizacji projektu
Filia MBP w Bojkowie jest otwarta trzy razy w tygodniu w różnych godzinach. W latach 2019-2020 średnia roczna liczba dni
otwarcia placówki dla mieszkańców to 125 dni. Z oferty bibliotecznej w tym czasie korzystało rocznie ponad 430 osób.
Zarejestrowano rocznie przeciętnie blisko 3340 razy oraz wypożyczono ponad 7200 egzemplarzy książek i innych zbiorów.
Książkomat to urządzenie do wypożyczania i zwracania książek przez całą dobę. Jest niezwykle przydatne, szczególnie dla
czytelników, którzy pracują do późna i nie mają możliwości pojawić się w bibliotece w godzinach jej otwarcia. Książkomaty
powszechnie cieszą się dużym zainteresowaniem i są wykorzystywane przez mieszkańców w wielu miastach w Polsce. W
Bojkowie będzie to urządzenie, które z pewnością ułatwi szerszy dostęp do zbiorów poprzez nowoczesną i atrakcyjną formę
usług MBP.

7. Dodatkowe informacje o lokalizacji
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Okolice Filii MBP w Bojkowie

8. Dodatkowe załączniki
Uwaga: jeżeli został dołączony załącznik szczegóły pojawią się poniżej

9. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
zgodnie z art.13 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 (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1):
1. Administratorami danych osobowych są Prezydent Miasta Gliwice, ul. Zwycięstwa 21, 44-100 Gliwice oraz Gliwickie
Centrum Organizacji Pozarządowych, ul. Zwycięstwa 1, 44-100 Gliwice, reprezentowane przez dyrektora.
2. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych - abi@gcop.gliwice.pl.
3. Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji procedury Gliwickiego Budżetu Obywatelskiego oraz jej
ewaluacji.
4. Podstawa prawna: - przesłanki wynikające z art. 6 ust. 1 lit. c) wypełnienie obowiązku ciążącego na administratorze
oraz 6 ust. 1 lit. a) zgoda osoby, której dane dotyczą (telefon i adres poczty elektronicznej) - 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) (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1); - art. 5a ustawy z dnia 8
marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.); - §2 załącznika do uchwały nr
II/26/2018 Rady Miasta Gliwice z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie Gliwickiego Budżetu Obywatelskiego (Dz. Urz. Woj.
Śląskiego z 2020 r., poz. 3464).
5. Dane osobowe mogą być przekazywane miejskim jednostkom organizacyjnym w celu wykonywania zadań publicznych
lub innym podmiotom, jeżeli przepis prawa nakłada na Prezydenta Miasta taki obowiązek.
6. Dane będą przechowywane jedynie w okresie niezbędnym do spełnienia celu wskazanego w punkcie 3, a po tym
czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
7. Każda osoba, której dane dotyczą, może korzystać z następujących uprawnień: wystąpienia z żądaniem dostępu do
swoich danych osobowych, sprostowania (poprawiania), a w przypadkach uregulowanych przepisami prawa do
usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania.
8. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo wniesienia skargi na przetwarzanie danych niezgodne z przepisami prawa do
Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne w procesie weryfikacji uprawnienia do złożenia wniosku
oraz oceny jego formalnej i merytorycznej zawartości.
10. Dane nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
[ x ] - Akceptuję zapisy dotyczące informacji o przetwarzaniu danych osobowych

