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Załącznik nr 1 do zarządzenia nr PZP.021.35.2020 Dyrektora Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN z dnia 7 lipca 2020 r. 

 

Regulamin Biblioteki Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN 

 

§ 1. 

Informacje ogólne 

Biblioteka Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN (dalej „Biblioteka Muzeum POLIN”) jest biblioteką 

specjalistyczną, prowadzoną w Muzeum POLIN w Warszawie. W jej skład wchodzą: księgozbiór 

podręczny Centrum Informacji Historycznej, księgozbiór miejsca edukacji rodzinnej „U króla 

Maciusia” (dalej „miejsce edukacji rodzinnej”) i księgozbiór główny przechowywany w magazynie 

bibliotecznym.  

 

Biblioteka Muzeum POLIN działa na podst. ustawy o bibliotekach z dnia 27 czerwca 1997 roku oraz 

Statutu Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN. Biblioteka realizuje zadania wynikające ze strategii 

Muzeum. Do jej zadań należy m.in. zapewnienie obsługi bibliotecznej i informacji naukowej  

w zakresie dyscyplin będących przedmiotem działalności statutowej Muzeum, tj.: historii, kultury, 

religii i dziedzictwa Żydów na historycznych ziemiach polskich oraz innych krajów diaspory i Izraela, 

współczesnych zagadnień kulturowych, społecznych i religijnych, jak również muzealnictwa. 

 

§ 2. 

Korzystanie i wypożyczanie ze zbiorów Biblioteki Muzeum POLIN 

1) Użytkownikiem jest osoba korzystająca z materiałów Biblioteki Muzeum POLIN: 

a) odwiedzająca Muzeum, 

b) pracownik Muzeum, 

c) współpracownik Muzeum, 

d) stażysta i stały wolontariusz Muzeum, 

e) pracownik firmy zewnętrznej, która działa na terenie Muzeum, 

f) pracownik Żydowskiego Instytutu Historycznego im. Emanuela Ringelbluma. 

2) Wypożyczeń indywidualnych na zewnątrz mogą dokonywać wyłącznie Czytelnicy 

zarejestrowani, tj.: 

a) pracownicy Muzeum, 

b) współpracownicy Muzeum, 

c) stażyści i stali wolontariusze Muzeum,  

d) pracownicy firmy zewnętrznej, która działa na terenie Muzeum, 

e) pracownicy Żydowskiego Instytutu Historycznego im. Emanuela Ringelbluma. 

3) Biblioteka Muzeum POLIN nie prowadzi wypożyczeń na zewnątrz dla osób odwiedzających 

Muzeum oraz niezarejestrowanych. 

4) Wypożyczanie ze zbiorów Biblioteki Muzeum POLIN jest bezpłatne. Wymaga wcześniejszego 

utworzenia konta czytelnika.  

5) Założenie konta czytelnika, polegające na rejestracji w komputerowej ewidencji czytelników, 

jest możliwe u pracownika Biblioteki Muzeum POLIN, po przedłożeniu dokumentu 

tożsamości. Od osoby zakładającej konto czytelnika wymagane jest podpisanie zobowiązania 

do przestrzegania Regulaminu Biblioteki Muzeum POLIN i wyrażenie zgody na przetwarzanie 

danych osobowych (załącznik nr 1 do Regulaminu). Czytelnik drogą e-mailową otrzymuje 

dane do logowania do konta czytelnika oraz link do katalogu online. 
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§ 3. 

Udostępnianie zbiorów bibliotecznych 

1) Zakres udostępnianych materiałów bibliotecznych: 

a) odwiedzający Muzeum mogą jednocześnie korzystać z nie więcej niż sześciu woluminów 

z księgozbioru głównego (magazyn) i dowolnej liczby woluminów z księgozbioru 

podręcznego  Centrum Informacji Historycznej lub miejsca edukacji rodzinnej, 

b) pracownicy Muzeum mogą wypożyczyć nie więcej niż sześć woluminów na okres 

jednego miesiąca z możliwością prolongaty,  

c) współpracownicy i pracownicy Żydowskiego Instytutu Historycznego im. Emanuela 

Ringelbluma mogą wypożyczać nie więcej niż trzy woluminy na okres jednego miesiąca  

z możliwością prolongaty, w uzasadnionych przypadkach Bibliotekarz może wyrazić 

zgodę na wypożyczenie większej liczby woluminów,  

d) stażyści i stali wolontariusze oraz pracownicy firm zewnętrznych mogą wypożyczyć nie 

więcej niż dwa woluminy na okres nie dłuższy niż dwa tygodnie z możliwością 

prolongaty, w uzasadnionych przypadkach Bibliotekarz może wyrazić zgodę na 

wypożyczenie większej liczby woluminów, 

e) osoby nieokreślone w ww. punktach mogą uzyskać prawo do wypożyczenia książek na 

podstawie pisemnej zgody Dyrektora Muzeum POLIN lub Zastępcy Dyrektora ds. 

Programowych. 

2) Wypożyczanie międzybiblioteczne następuje na podstawie szczegółowych ustaleń zawartych 

pomiędzy instytucjami. 

3) Nie wypożycza się poza Muzeum publikacji wydanych przed rokiem 1960, wydawnictw 

słownikowych i encyklopedycznych. 

4) Czytelnicy zobowiązani są do zwracania wypożyczonych książek w terminie lub 

prolongowania wypożyczenia najpóźniej w dniu upływu terminu zwrotu, o ile nie są one 

wcześniej zarezerwowane i nie czeka na nie inny czytelnik. 

5) Konto czytelnika może zostać zablokowane, jeżeli czytelnik przekroczy termin zwrotu książek 

o 20 dni roboczych. 

6) W sytuacji zagubienia lub zniszczenia pożyczonej publikacji, czytelnik jest zobowiązany do jej 

odkupienia lub zwrotu kosztów aktualnej wartości książki, jeżeli publikacja ta nie jest już 

dostępna ani na rynku księgarskim, ani antykwarycznym. 

 

§ 4. 

Centrum Informacji Historycznej 

1) Biblioteka Muzeum POLIN zapewnia Użytkownikom swobodny dostęp do księgozbioru 

podręcznego w Centrum Informacji Historycznej. W skład księgozbioru podręcznego wchodzą 

książki i mapy oznaczone odpowiednią sygnaturą.  

2) W Centrum Informacji Historycznej można korzystać z aplikacji na udostępnionym sprzęcie 

komputerowym oraz z otwartego dostępu do sieci bezprzewodowej na własnych 

urządzeniach. 

3) Na stronie muzeum oraz w aplikacji Centrum Informacji Historycznej dostępny jest katalog 

online Biblioteki Muzeum POLIN http://www.polin.pl/pl/aleph/search/simple, który 

umożliwia wyszukiwanie pozycji dostępnych w Bibliotece. 

4) Zarejestrowany Czytelnik może zamówić książki poprzez katalog online lub wypożyczać 

pozycje z podręcznego księgozbioru Centrum Informacji Historycznej bezpośrednio u osoby 

http://www.polin.pl/pl/aleph/search/simple
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dyżurującej w Centrum Informacji Historycznej, bez konieczności ich wcześniejszego 

zamówienia. 

5) Wnosząc do Centrum Informacji Historycznej własne materiały biblioteczne, należy 

poinformować o nich dyżurującego pracownika Centrum Informacji Historycznej. 

6) Wszystkie materiały udostępniane Użytkownikom w Centrum Informacji Historycznej,  

tj. książki i mapy, są zabezpieczone etykietami RFID, których nie wolno zrywać ani uszkadzać. 

7) Użytkownik zobowiązany jest po skorzystaniu z materiałów udostępnionych w Centrum 

Informacji Historycznej do odłożenia ich na wyznaczone miejsce.  

8) Księgozbiór w Centrum Informacji Historycznej dostępny jest dla Użytkowników w godzinach 

pracy Centrum, tj. od poniedziałku do niedzieli, z wyjątkiem wtorków, w godzinach 10.00–

18.00.  

 

§ 5. 

Miejsce edukacji rodzinnej  

1) Biblioteka Muzeum POLIN zapewnia Użytkownikom swobodny dostęp do księgozbioru 

podręcznego w miejscu edukacji rodzinnej. W skład księgozbioru podręcznego wchodzą 

książki oznaczone odpowiednią sygnaturą. Księgozbiór udostępniany jest wyłącznie na 

miejscu.  

2) Czytelnik nie może wypożyczać pozycji bezpośrednio z podręcznego księgozbioru miejsca 

edukacji rodzinnej, konieczne jest ich wcześniejsze zamówienie poprzez katalog online. 

3) Zamówienia złożone na książki z księgozbioru miejsca edukacji rodzinnej czytelnicy odbierają 

w pokoju Biblioteki. 

4) Wnosząc do miejsca edukacji rodzinnej  własne materiały biblioteczne, należy poinformować 

o nich pracownika miejsca edukacji rodzinnej. 

5) Użytkownik zobowiązany jest po skorzystaniu z materiałów udostępnionych w miejscu 

edukacji rodzinnej do ich odłożenia na wyznaczone miejsce.  

6) Księgozbiór miejsca edukacji rodzinnej dostępny jest w poniedziałki, środy, czwartki i piątki  

w godzinach 15.00–18.00, a w soboty i niedziele w godzinach 11.00–18.00, oprócz sytuacji 

gdy w tej przestrzeni organizowane są wydarzenia.  

 

§ 6. 

Księgozbiór główny/ Magazyn 

1) Na stronie Muzeum dostępny jest katalog online pod adresem: 

https://www.polin.pl/pl/aleph/search/simple 

2) Odwiedzający Muzeum mogą skorzystać z księgozbioru głównego wyłącznie w Centrum 

Informacji Historycznej. 

3) Publikacje z księgozbioru głównego udostępnia się odwiedzającym na podstawie rewersu 

złożonego u dyżurującego pracownika Centrum Informacji Historycznej (załącznik nr 2 do 

Regulaminu). Odwiedzający ma prawo do złożenia jednorazowo sześciu rewersów.  

4) Zamówione materiały dostarczane są odwiedzającym do Centrum Informacji Historycznej 

najpóźniej w ciągu trzech godzin.  

5) Udostępnionych materiałów z księgozbioru głównego odwiedzający nie mogą wynosić poza 

Centrum Informacji Historycznej. Po skorzystaniu z książek muszą je zwrócić dyżurującemu 

pracownikowi Centrum Informacji Historycznej.  

https://www.polin.pl/pl/aleph/search/simple
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6) Czytelnicy mogą złożyć zamówienia poprzez katalog online po zalogowaniu do swojego konta 

bibliotecznego.  

7) Biblioteka Muzeum POLIN realizuje zamówienia z księgozbioru głównego od poniedziałku do 

piątku do godziny 15.30, zamówienia złożone po tym czasie są realizowane w następnym 

dniu roboczym.  

8) Pracownicy Muzeum odbierają złożone online zamówienia na publikacje z księgozbioru 

głównego w pokoju Biblioteki, a pozostali zarejestrowani Czytelnicy w Centrum Informacji 

Historycznej, po otrzymaniu e-mailowego powiadomienia o tym, że książki są gotowe do 

odbioru. 

9) Zamówione książki czekają w Centrum Informacji Historycznej na odbiór przez tydzień od 

dnia zamówienia. 

10) Nie składa się zamówień na materiały biblioteczne znajdujące się w księgozbiorze 

podręcznym. 

 

§ 7. 

Udostępnianie Użytkownikom zbiorów chronionych  

1) Biblioteka Muzeum POLIN wydaje zbiory chronione (od 1946 r. do 1960 r. włącznie) na 

podstawie pisemnej rekomendacji instytucji naukowej lub kierownika naukowego 

przygotowywanej pracy.  

2) Zbiory chronione są udostępniane w ciągu dwóch dni roboczych od złożenia zamówienia  

w Centrum Informacji Historycznej. 

3) Odwiedzający korzystają ze zbiorów chronionych pod nadzorem Bibliotekarza lub pracownika 

Centrum Informacji Historycznej.  

4) Czytelnikom zbiory chronione wydawane są na podstawie uzasadnienia skierowanego  

e-mailowo na adres biblioteka@polin.pl na tydzień roboczy do miejsca pracy, bez możliwości 

wynoszenia poza Muzeum. Pracownicy Muzeum mają prawo do korzystania z książek przy 

swoim miejscu pracy, zaś pozostali zarejestrowani Czytelnicy korzystają ze zbiorów w 

Centrum Informacji Historycznej. 

5) Biblioteka Muzeum POLIN nie udostępnia zbiorów chronionych, które są przeznaczone do 

konserwacji lub w jej trakcie.  

 

§ 8. 

Udostępnianie Użytkownikom zbiorów specjalnych  

1) Biblioteka Muzeum POLIN wydaje zbiory specjalne (do roku 1945 włącznie) na podstawie 

pisemnej rekomendacji instytucji naukowej lub kierownika naukowego przygotowywanej 

pracy.  

2) Zbiory specjalne udostępniane są w ciągu pięciu dni roboczych od dnia złożenia zamówienia 

w Centrum Informacji Historycznej. 

3) Odwiedzający korzystają ze zbiorów specjalnych pod nadzorem Bibliotekarza lub pracownika 

Centrum Informacji Historycznej.  

4) Czytelnikom zbiory specjalne wydawane są pojedynczo na podstawie uzasadnienia 

skierowanego mailowo na adres biblioteka@polin.pl na jeden dzień roboczy do miejsca 

pracy, bez możliwości wynoszenia poza Muzeum. Pracownicy Muzeum mają prawo do 

korzystania z książek przy swoim miejscu pracy, zaś pozostali zarejestrowani Czytelnicy 

korzystają ze zbiorów w Centrum Informacji Historycznej. 

mailto:biblioteka@polin.pl
mailto:biblioteka@polin.pl
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5) Biblioteka Muzeum POLIN nie udostępnia zbiorów specjalnych, które są przeznaczone do 

konserwacji lub w jej trakcie.  

 

§ 9. 

Kopiowanie zasobów Biblioteki Muzeum POLIN 

1) Biblioteka Muzeum POLIN nie prowadzi usług reprograficznych, ale zezwala na samodzielne 

fotografowanie udostępnianych materiałów bez użycia lampy błyskowej.  

2) Materiały mogą być kopiowane wyłącznie w zgodzie z obowiązującym prawem,  

w szczególności z Ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 2019 r., poz. 

1231).  

3) Na kopiowanie zbiorów specjalnych i chronionych zgodę musi wyrazić Bibliotekarz. 

 

§ 10. 

Dane osobowe 

1) Administratorem danych osobowych, w rozumieniu przepisów o ochronie danych 

osobowych, jest Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN z siedzibą w Warszawie (00-157) przy  

ul. Anielewicza 6. W Muzeum POLIN został wyznaczony Inspektor ochrony danych, z którym 

można się kontaktować poprzez e-mail iod@polin.pl lub telefonicznie (tel. 22 471 03 41). 

2) W celu utworzenia konta czytelnika Biblioteki Muzeum POLIN wymagane jest podanie danych 

osobowych, takich jak imię i nazwisko, numer telefonu, adres e-mail, adres zamieszkania, 

które zostają umieszczone w bazie Biblioteki.  

3) Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji działalności statutowej, misji i zadań 

Muzeum POLIN na podstawie art. 6 ust. a) ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych 

osobowych (Dz. U z 2019, poz. 1781) zwanej dalej „Ustawą”, Rozporządzeniem Parlamentu 

Europejskiego i Rady UE z dnia 27 kwietnia 2016 w sprawie ochrony osób fizycznych  

w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich 

danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „RODO”) czyli zgody osoby, której dane 

dotyczą.  

4) Odbiorcami danych osobowych mogą być: dostawcy systemów informatycznych oraz usług 

IT, podmioty świadczące na rzecz Muzeum usługi księgowe, dochodzenia należności, usługi 

prawne, organy uprawnione do otrzymania danych osobowych na podstawie przepisów 

prawa. 

5) Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.  

6) Każdą z wyrażonych zgód można wycofać w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie 

wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem. Dla celów 

dowodowych Muzeum prosi o wycofanie zgody w formie pisemnej na adres: 00-157 

Warszawa, ul. Anielewicza 6) lub elektronicznej (wiadomość e-mail na adres iod@polin.pl). 

7) Czytelnik ma prawo dostępu do treści jego danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, 

ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, 

prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem 

przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

8) Czytelnik ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna, iż przetwarzanie 

danych osobowych narusza przepisy RODO. 

mailto:iod@polin.pl
mailto:iod@polin.pl
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9) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne w celu świadczenia usług, 

w tym usług drogą elektroniczną. Konsekwencją niepodania danych osobowych wymaganych 

przez Muzeum jest brak możliwości świadczenia usług. 

10) Dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również będą 

profilowane. 

11) Nieaktywne konto czytelnika przez okres 24 miesięcy zostanie usunięte z komputerowej 

ewidencji czytelników wraz z danymi osobowymi. 

 

§ 11. 

Postanowienia porządkowe 

1) Użytkownicy Centrum Informacji Historycznej oraz miejsca edukacji rodzinnej są zobowiązani 

do: 

a) dbania o stan powierzonych im materiałów bibliotecznych oraz sprzętu będącego 

własnością Muzeum,  

b) niewnoszenia na teren ww. pomieszczeń jedzenia ani napojów, 

c) pozostawiania w szatni okryć wierzchnich, toreb, plecaków, teczek, parasoli. 

2) Użytkownik proszony jest o zgłoszenie pracownikowi dyżurującemu w danej przestrzeni 

uszkodzeń książki przed rozpoczęciem korzystania z niej. 

3) Wynoszenie poza Centrum Informacji Historycznej oraz miejsce edukacji rodzinnej  

materiałów bibliotecznych bez wiedzy pracowników tych przestrzeni lub bez 

udokumentowania wypożyczenia jest niedozwolone. 

4) Pracownik Biblioteki, jak również Centrum Informacji Historycznej i miejsca edukacji 

rodzinnej, może odmówić obsługi Użytkownika, który zachowuje się agresywnie lub jest pod 

wpływem alkoholu albo innych środków odurzających. 

5) Osoby nieprzestrzegające niniejszego regulaminu mogą zostać pozbawione prawa 

korzystania z zasobów Biblioteki Muzeum POLIN okresowo lub na stałe.  

 

§ 12. 

Postanowienia końcowe 

1) Dyrektor Muzeum POLIN ma prawo w uzasadnionych przypadkach do czasowego zamknięcia 

lub skrócenia godzin otwarcia Centrum Informacji Historycznej i miejsca edukacji rodzinnej  

oraz ograniczenia korzystania z księgozbioru głównego. Fakt ten podaje się do ogólnej 

wiadomości na stronie internetowej Muzeum.  

2) Aktualna wersja Regulaminu opublikowana jest na stronie internetowej: 

https://www.polin.pl/pl/nauka-zbiory-dzialalnosc-naukowa/biblioteka 

3) Zmiany Regulaminu mogą być dokonane zarządzeniem Dyrektora Muzeum POLIN.  

4) Regulamin wchodzi w życie z dniem wprowadzenia zarządzeniem Dyrektora Muzeum POLIN.  

5) Wszelkie pytania i prośby dotyczące Biblioteki Muzeum POLIN prosimy kierować na adres: 

biblioteka@polin.pl 

 

 

 

 

 

 

https://www.polin.pl/pl/nauka-zbiory-dzialalnosc-naukowa/biblioteka
mailto:library@polin.pl
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Załącznik nr 1 

 

Rejestracja czytelnika w Bibliotece Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN 

 

Dane osobowe: 

Tytuł*: Pan/ Pani/ Doktor/ Doktor habilitowany/ Profesor (*niepotrzebne skreślić) 

Imię: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Nazwisko: ………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

Dane teleadresowe: 

Ulica: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Nr domu/ nr mieszkania: …………………………………………………………………………………………………………………….. 

Kod pocztowy: …………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Miejscowość: ……………………………………………………………………………………………………………………………............ 

Województwo: ……………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Numer telefonu: …………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Adres e-mail: ………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Dane pracownicze: 

Nazwa działu: ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Status*: pracownik (-czka)/ współpracownik (-czka)/ stażysta (-tka)/ wolontariusz (-ka)/ pracownik (-

czka) firmy zewnętrznej, która działa na terenie Muzeum/ pracownik (-czka) Żydowskiego Instytutu 

Historycznego im. Emanuela Ringelbluma/ czytelnik (-czka) WMB 

Okres trwania wolontariatu/ stażu*: ………………………………………………………………………………………………….. 
 

* niepotrzebne skreślić 

 

 

Oświadczam, że zapoznałem/łam się z Regulaminem Biblioteki Muzeum POLIN i zobowiązuję się do 

jego przestrzegania.  

 

………………….......................             ……………………………………………………………… 

Data       Podpis (Imię i nazwisko) 

 

Pana/ Pani* dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia procesu rejestracji czytelnika 

w Bibliotece Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN.  

Oświadczam, że wyrażam/ nie wyrażam* zgodę (-y) na przetwarzanie moich danych osobowych 

zawartych w niniejszym formularzu dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rejestracji 

czytelnika w Bibliotece Muzeum POLIN. 

Wyrażam/ nie wyrażam* zgodę (-y) na otrzymywanie drogą elektroniczną informacji dotyczących 

funkcjonowania Biblioteki Muzeum POLIN w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu 

usług drogą elektroniczną (tekst jedn. Dz.U. z 2013 r. poz. 1422 z późn. zm.) o treści marketingowej. 

 
* niepotrzebne skreślić 
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Klauzula informacyjna 

Administratorem danych osobowych, w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych, jest 

Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN z siedzibą w Warszawie (00-157) przy ul. Anielewicza 6.  

W Muzeum POLIN został wyznaczony Inspektor ochrony danych, z którym można się kontaktować 

poprzez e-mail iod@polin.pl lub telefonicznie (tel. 22 471 03 41). 

W celu utworzenia konta czytelnika Biblioteki Muzeum POLIN wymagane jest podanie danych 

osobowych, takich jak imię i nazwisko, numer telefonu, adres e-mail, adres zamieszkania, które 

zostają umieszczone w bazie Biblioteki.  

Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji działalności statutowej, misji i zadań Muzeum 

POLIN na podstawie art. 6 ust. a) ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych  

(Dz. U z 2019, poz. 1781) zwanej dalej „Ustawą”, Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady 

UE z dnia 27 kwietnia 2016 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 

osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 

(dalej: „RODO”) czyli zgody osoby, której dane dotyczą.  

Odbiorcami danych osobowych mogą być: dostawcy systemów informatycznych oraz usług IT, 

podmioty świadczące na rzecz Muzeum usługi księgowe, dochodzenia należności, usługi prawne, 

organy uprawnione do otrzymania danych osobowych na podstawie przepisów prawa. 

Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.  

 

Każdą z wyrażonych zgód można wycofać w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na 

zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem. Dla celów dowodowych 

Muzeum prosi o wycofanie zgody w formie pisemnej na adres: 00-157 Warszawa, ul. Anielewicza 6) 

lub elektronicznej (wiadomość e-mail na adres iod@polin.pl). 

Czytelnik ma prawo dostępu do treści jego danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, 

ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do 

cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego 

dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

Czytelnik ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna, iż przetwarzanie danych 

osobowych narusza przepisy RODO. 

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne w celu świadczenia usług, w tym 

usług drogą elektroniczną. Konsekwencją niepodania danych osobowych wymaganych przez Muzeum 

jest brak możliwości świadczenia usług. 

Dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również będą profilowane. 

Nieaktywne konto czytelnika przez okres 24 miesięcy zostanie usunięte z komputerowej ewidencji 

czytelników wraz z danymi osobowymi. 

 

 

 

………………….......................             ……………………………………………………………… 

Data       Podpis (Imię i nazwisko) 

 

 
 

 

 

 

mailto:iod@polin.pl
mailto:iod@polin.pl
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Załącznik nr 2 
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Autor 
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Tytuł 
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………………………………………………………………………  

Data zamówienia 

Biblioteka Muzeum POLIN            
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Imię i nazwisko zamawiającego 

 

………………………………………………………………………. 
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Autor 

 

……………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………. 

Tytuł 

 

……………………………………………………………………… 

Rocznik, tom, numer 

 

………………………………………………………………………  

Data zamówienia 
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Imię i nazwisko zamawiającego 

 

………………………………………………………………………. 
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Autor 

 

……………………………………………………………………… 
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………………………………………………………………………  

Data zamówienia  
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………………………………………………………………………  

Data zamówienia 
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Załącznik nr 2 do zarządzenia nr PZP.021.35.2020 Dyrektora Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN z dnia 7 lipca 2020 r. 

 

Rules and Regulations of the Library of the POLIN Museum of the History of Polish Jews 

 

§ 1. 

General information 

The Library of the POLIN Museum of the History of Polish Jews (hereinafter: “Library of the POLIN 

Museum”) is a specialist library operated at the POLIN Museum in Warsaw. The Library comprises: 

the reference collection of the Resource Center, the collection of the King Matt's Family Education 

Area (hereinafter: “family education area”), and the core collection stored in the library storage.  

 

The Library of the POLIN Museum of the History of Polish Jews operates on the basis of the Library 

Act of 27 June 1997 and the Statute of the POLIN Museum of the History of Polish Jews. The Library 

performs tasks related to the Museum’s strategy. Its tasks include: the provision of library services 

and scientific information related to disciplines falling within the statutory activity of the Museum, 

i.e.: the history, culture, religion, and heritage of Jews in historic Polish lands, other countries where 

a Jewish diaspora exists, and Israel, and contemporary issues related to culture, society, and religious 

life, as well as the museology. 

 

§ 2. 

Using and borrowing items from the collections of the Library of the POLIN Museum 

1) A User shall be a person using materials of the Library of the POLIN Museum and being: 

a) a visitor to the Museum, 

b) an employee of the Museum, 

c) an associate of the Museum, 

d) an intern and a regular volunteer of the Museum, 

e) an employee of an external company operating on the premises of the Museum, 

f) an employee of the Emanuel Ringelblum Jewish Historical Institute. 

2) Items can be borrowed outside the Museum only by registered Readers, i.e.: 

a) employees of the Museum, 

b) associates of the Museum, 

c) interns and regular volunteers of the Museum,  

d) employees of an external company operating on the premises of the Museum, 

e) employees of the Emanuel Ringelblum Jewish Historical Institute. 

3) The Library of the POLIN Museum does not lend items outside the Museum to visitors and 

non-registered persons. 

4) Borrowing items from the collections of the Library of the POLIN Museum shall be free of 

charge. Borrowing shall require the prior creation of a Reader account.  

5) The creation of a Reader account, consisting in registration in the computer Reader database, 

is possible by approaching a Librarian and presenting an ID document. Readers are required 

to sign a declaration on compliance with the Rules and Regulations of the Library of the 

POLIN Museum and to give their consent to the processing of personal data (appendix No. 1 

to the Rules and Regulations). Readers are provided with their login credentials for their 

Reader accounts and with a link to the online catalogue by email. 

 



11 
AMK 

§ 3. 

Availability of the library collections 

1) The library materials shall be made available under the following rules: 

a) visitors to the Museum shall not use at the same time more than six items from the core 

collection (library storage) and any number of items from the reference collection of the 

Resource Center or the family education area, 

b) employees of the Museum may borrow not more than six items for a period of one 

month, with an option to prolong the borrowing period,  

c) associates and employees of the Emanuel Ringelblum Jewish Historical Institute may 

borrow not more than three items for a period of one month, with an option to prolong 

the borrowing period; in justified cases, a Librarian may agree to lend more items,  

d) interns, regular volunteers and employees of external companies may borrow not more 

than two items for a period not longer than two weeks, with an option to prolong the 

borrowing period; in justified cases, a Librarian may agree to lend more items, 

e) persons not specified above may be allowed to borrow items based on a written 

permission of the Director of the POLIN Museum or the Deputy Director for 

Programming. 

2) Interlibrary lending shall take place based on detailed arrangements between the institutions 

concerned. 

3) Publications issued before 1960, dictionaries, and encyclopaedias shall not be lent outside 

the Museum. 

4) Readers shall be obliged to return borrowed items by the deadline or to prolong the 

borrowing period not later than on the date on which the deadline expires, as long as the 

items concerned have not been booked and no other Reader is waiting for them. 

5) A Reader account may be disabled if the Reader exceeds a return deadline by 20 working 

days. 

6) If a borrowed item gets lost or has been damaged, the Reader shall be obliged to purchase 

the same item or refund the current value of the item, if the publication is no longer 

available on either the book-selling market or the antiquarian market. 

 

§ 4. 

The Resource Center 

1) The Library of the POLIN Museum shall provide Users with free access to the reference 

collection of the Resource Center. The reference collection includes books and maps bearing 

appropriate reference numbers.  

2) Users of the Resource Center may use applications on the available computer equipment and 

are free to use the wireless network on their own devices. 

3) Items available in the Library of the POLIN Museum can be searched for in the Library’s 

online catalogue, available on the Museum’s website 

(http://www.polin.pl/en/aleph/search/simple) and in the application of the Resource Center. 

4) A registered Reader may order books through the online catalogue or borrow items from the 

reference collection of the Resource Center, directly with the person being on duty in the 

Resource Center, without prior ordering. 

5) If a User wishes to bring their own library materials into the Resource Center, they must 

inform the employee on duty in the Resource Center of this fact. 

http://www.polin.pl/en/aleph/search/simple
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6) All materials available to Users in the Resource Center, i.e. books and maps, are secured with 

RFID labels that must not be removed or damaged. 

7) Having finished using materials available in the Resource Center, a User must put them back 

on the dedicated place.  

8) The book collection of the Resource Center shall be available to Users in the Center’s working 

hours, i.e. from Monday to Sunday, except for Tuesday, between 10.00 and 18.00.  

 

§ 5. 

The Family Education Area  

1) The Library of the POLIN Museum shall provide Users with free access to the reference 

collection of the family education area. The reference collection includes books bearing 

appropriate reference numbers. The collection shall be made available only on site.  

2) A Reader may not borrow items directly from the reference collection of the family education 

area – they are required to order them via the online catalogue. 

3) Orders for books from the collection of the family education area are collected in the Library 

room. 

4) If a User wishes to bring their own library materials into the family education area, they must 

inform the employee on duty in the family education area of this fact. 

5) Having finished using materials available in the family education area, a User must put them 

back on the dedicated place.  

6) The book collection of the family education area shall be available on Mondays, Wednesdays, 

Thursdays, and Fridays between 15.00 and 18.00 and on Saturdays and Sundays between 

11.00 and 18.00, excluding situations where an event is organised in that area.  

 

§ 6. 

The core collection / Library storage 

1) The online catalogue of the Library is available on the Museum’s website: 

https://www.polin.pl/en/aleph/search/simple 

2) Visitors to the Museum may use the core collection only at the Resource Center. 

3) Publications from the core collection shall be made available to visitors on the basis of a loan 

request form submitted to the employee being on duty in the Resource Center (appendix No. 

2 to the Rules and Regulations). A visitor may submit six loan request forms at a time.  

4) The materials ordered are delivered to the Resource Center within three hours.  

5) Visitors must not take materials from the core collection outside the Resource Center. Having 

used a book, a visitor must return it to an employee of the Resource Center.  

6) Readers may place orders via the online catalogue, after they log on to their library accounts.  

7) The Library of the POLIN Museum shall deliver orders for items from the core collection from 

Monday to Friday until 15.30, orders placed after this time shall be delivered on the next 

working day.  

8) Employees of the Museum collect items from the core collection ordered online in the 

Library room, while other registered Readers collect their orders at the Resource Center, 

after they receive an e-mail confirming that the books are ready to be collected. 

9) Ordered books may be collected at the Resource Center for a week from the date of placing 

the order. 

10) No orders are placed for library materials being part of the reference collection. 

https://www.polin.pl/en/aleph/search/simple
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§ 7. 

Availability of the protected collections for Users  

1) The Library of the POLIN Museum issues protected collections (from 1946 to 1960 inclusive) 

to visitors on the basis of a written recommendation of a scientific institution or the manager 

of a scientific project.  

2) Protected collections are made available within two working days of the date of placing an 

order at the Resource Center. 

3) Visitors shall use protected collections under the supervision of a Librarian or an employee of 

the Resource Center.  

4) Protected collections are issued to Readers based on a statement of reasons sent by e-mail 

to: library@polin.pl, for one working week, to the place where they are to work, without the 

option to take them outside the Museum. Employees of the Museum have the right to use 

protected collections at their place of work, whereas other Readers use such collections at 

the Resource Center. 

5) The Library of the POLIN Museum shall not make available protected collections that are to 

undergo or are undergoing maintenance.  

 

§ 8. 

Availability of the special collections for Users  

1) The Library of the POLIN Museum issues special collections (until 1945 inclusive) to visitors 

on the basis of a written recommendation of a scientific institution or the leader of  

a scientific project.  

2) Special collections are made available within five working days of the date of placing an order 

at the Resource Center. 

3) Visitors shall use special collections under the supervision of a Librarian or an employee of 

the Resource Center.  

4) Special collections are issued to Readers one item at a time, based on a statement of reasons 

sent by e-mail to: library@polin.pl, for one working day, to the place where they are to work, 

without the option to take them outside the Museum. Employees of the Museum have the 

right to use special collections at their place of work, whereas other Readers use such 

collections at the Resource Center. 

5) The Library of the POLIN Museum shall not make available special collections that are to 

undergo or are undergoing maintenance.  

 

§ 9. 

Copying the resources of the Library of the POLIN Museum 

1) The Library of the POLIN Museum does not offer reprographics services, however, it does 

allow Users to take photographs of library materials without using the flash.  

2) Any materials may be copied only in compliance with the applicable law,  

in particular the Act of 4 February 1994 on Copyright and Related Rights (Journal of Laws 

2019, item 1231).  

3) Special and protected collections may only be copied with the permission of a Librarian. 

 

 

 

mailto:library@polin.pl
mailto:library@polin.pl
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§ 10. 

Personal data 

1) The personal data controller, within the meaning of the provisions on personal data 

protection, shall be the POLIN Museum of the History of Polish Jews, with the registered 

office at Anielewicza Street 6, Warszawa (00-157). The POLIN Museum has appointed a Data 

Protection Officer, who can be contacted by email at iod@polin.pl or by telephone (22 471 

03 41). 

2) In order to create an account for a Reader of the Library of the POLIN Museum, the provision 

of personal data is required, such as the first and last name, the telephone number, the  

e-mail address, and the place of residence, which data shall be included in the Library’s 

database.  

3) Personal data shall be processed for the purpose of conducting the Museum’s statutory 

activity, mission, and tasks, on the basis of Article 6 (a) of the Personal Data Protection Act of 

10 May 2018 (Journal of Laws 2019, item 1781), hereinafter referred to as “the Act”, and 

regulation (EU) of the European Parliament and of the Council of 27 April 2016 on the 

protection of natural persons with regard to the processing of personal data and on the free 

movement of such data, and repealing the Directive 95/46/EC (hereinafter: “GDPR”), i.e. on 

the basis of the consent of the data subject.  

4) The recipients of such personal data may be: suppliers of IT systems and IT services, entities 

providing the Museum with accounting, claim recovery, and legal services, and authorities 

authorized to receive personal data pursuant to legal provisions. 

5) Personal data will not be transferred to a third country.  

6) Each consent may be withdrawn at any time. The withdrawal of consent shall not affect the 

lawfulness of the processing carried out prior to the withdrawal. For evidential purposes, the 

Museum asks that consent should be withdrawn in writing, at the following address: 00-157 

Warszawa, ul. Anielewicza 6, or electronically (by sending an email to: iod@polin.pl). 

7) A Reader shall have the right to access the contents of their data, the right to rectify them, 

delete them or limit their processing, the right to data portability, the right to object, and the 

right to withdraw consent at any time, without affecting the legality of the processing carried 

out on the basis of the consent before the withdrawal. 

8) A Reader shall have the right to file a claim with a supervisory authority if they decide that 

the processing of their personal data infringes the provisions of the GDPR. 

9) The provision of personal data is voluntary, however, it is necessary for the provision of 

services, including services provided by electronic means. The non-provision of the personal 

data required by the Museum shall result in the Museum’s inability to provide services. 

10) Personal data will be processed in an automated manner, including profiling. 

11) A Reader account that has been inactive for 24 months shall be removed from the computer 

Reader database along with the related personal data. 

 

§ 11. 

Order regulations 

1) Users of the Resource Center and the family education area shall be obliged to: 

a) take care of any library materials and Museum-owned equipment entrusted to them,  

b) not bring any food or drink to any library areas, 

mailto:iod@polin.pl
mailto:iod@polin.pl
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c) leave any outdoor clothing, bags, rucksacks, briefcases, umbrellas, etc. in the 

cloakroom. 

2) Users are requested to notify the employee being on duty in a given area of any damage 

identified on library items before they start using them. 

3) It is forbidden to take library materials outside the Resource Center or the family education 

area without the knowledge of their respective employees or without documenting the loan. 

4) An employee of the Library, as well as the Resource Center or the family education area, may 

refuse to serve a User who is acting aggressively or is under the influence of alcohol or drugs. 

5) Persons who fail to comply with these Rules and Regulations may be deprived of the right to 

use the collections of the Library of the POLIN Museum, temporarily or permanently.  

 

§ 12. 

Final provisions 

1) In justified cases, the Director of the POLIN Museum shall have to right to temporarily close 

or shorten the working hours of the Resource Center and the family education area and to 

reduce the availability of the core book collection. This fact shall be publicly announced on 

the Museum’s website.  

2) The current version of the Rules and Regulations is published on the following website: 

https://www.polin.pl/en/research-collections-research/library 

3) Any changes to the Rules and Regulations may be introduced by an order of the Director of 

the POLIN Museum.  

4) The Rules and Regulations shall enter into force on the date of their implementation by way 

of an order of the Director of the POLIN Museum.  

5) Any questions and requests concerning the Library of the POLIN Museum should be sent to: 

library@polin.pl 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.polin.pl/en/research-collections-research/library
mailto:library@polin.pl
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Appendix No. 1 

 

Reader registration in the Library of the POLIN Museum of the History of Polish Jews  

 

Personal data: 

Title*: Mr./ Ms./ Mrs./ Miss/ Dr./ Assoc. Prof./ Prof. (*delete unnecessary) 

First name: …………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Last name: ………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

Contact details: 

Address: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

House / Apartment number: ………………………………………………………………………………………………………………. 

Postal code: ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

City: …………………………………………………………………………………………………………………………….......................... 

Phone number: …………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Email address: …………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

Employee data: 

Department name: ……………………………………………………………………………………………………………………………… 

Status*: employee/ co-worker/ intern/ volunteer/ employee of the company, which is working at the 

museum/ employee of the JHI/ interlibrary loan reader (*delete unnecessary) 

Duration of the volunteering/ internship: …………………………………………………………………………………………… 
 

 

 

I hereby confirm that I have read the terms and conditions of the Library of the POLIN Museum 

statute and agree to the same. 

 

.……………………............                          ……………………………………………………………………… 

              Date                Signature (First name and last name) 

 

Your personal data will be processed in process of creating a Reader's account in the Library of the 

POLIN Museum of History of Polish Jews. 

 

I declare that I consent to the processing of my personal data scribed in the present form for 

necessary processes of creating a Reader's account in the Library of the POLIN. 

 

I declare that I agree/ do not agree* to receive information about recent activities and news from the 

Library of the POLIN Museum via e-mail with the meaning of the Act of 18th of July 2002 about 

providing information with electronic means (text Dz.U. z 2013 r. poz. 1422 with later changes). 

(* delete unnecessary) 
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Informative clause 

 

The personal data controller, within the meaning of the provisions on personal data protection, shall 

be the POLIN Museum of the History of Polish Jews, with the registered office at Anielewicza Street 

6, Warszawa (00-157). The POLIN Museum has appointed a Data Protection Officer, who can be 

contacted by email at iod@polin.pl or by telephone (22 471 03 41). 

In order to create an account for a Reader of the Library of the POLIN Museum, the provision of 

personal data is required, such as the first and last name, the telephone number, the e-mail address, 

and the place of residence, which data shall be included in the Library’s database.  

Personal data shall be processed for the purpose of conducting the Museum’s statutory activity, 

mission, and tasks, on the basis of Article 6 (a) of the Personal Data Protection Act of 10 May 2018 

(Journal of Laws 2019, item 1781), hereinafter referred to as “the Act”, and regulation (EU) of the 

European Parliament and of the Council of 27 April 2016 on the protection of natural persons with 

regard to the processing of personal data and on the free movement of such data, and repealing the 

Directive 95/46/EC (hereinafter: “GDPR”), i.e. on the basis of the consent of the data subject.  

The recipients of such personal data may be: suppliers of IT systems and IT services, entities 

providing the Museum with accounting, claim recovery, and legal services, and authorities authorized 

to receive personal data pursuant to legal provisions. 

Personal data will not be transferred to a third country.  

 

Each consent may be withdrawn at any time. The withdrawal of consent shall not affect the 

lawfulness of the processing carried out prior to the withdrawal. For evidential purposes, the 

Museum asks that consent should be withdrawn in writing, at the following address: 00-157 

Warszawa, ul. Anielewicza 6, or electronically (by sending an email to: iod@polin.pl). 

A Reader shall have the right to access the contents of their data, the right to rectify them, delete 

them or limit their processing, the right to data portability, the right to object, and the right to 

withdraw consent at any time, without affecting the legality of the processing carried out on the 

basis of the consent before the withdrawal. 

A Reader shall have the right to file a claim with a supervisory authority if they decide that the 

processing of their personal data infringes the provisions of the GDPR. 

The provision of personal data is voluntary, however, it is necessary for the provision of services, 

including services provided by electronic means. The non-provision of the personal data required by 

the Museum shall result in the Museum’s inability to provide services. 

Personal data will be processed in an automated manner, including profiling. 

A Reader account that has been inactive for 24 months shall be removed from the computer Reader 

database along with the related personal data. 

 

 

.……………………............                          .............………………………………………………………… 

 Date              Signature (First name and last name) 

 

 

 

 

 

mailto:iod@polin.pl
mailto:iod@polin.pl
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Appendix No. 2 

                                                                                                                                                                                                      
The Library of the POLIN Museum                 

 

 

………………………………………………………………………. 

First name and surname 

 

………………………………………………………………………. 

Reference numbers 

 

……………………………………………………………………… 

Author 

 

……………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………. 

Title 

 

……………………………………………………………………… 

Yearly, volume, number 

 

………………………………………………………………………  

Date 

                                                             
The Library of the POLIN Museum                 

 

 

………………………………………………………………………. 

First name and surname 

 

………………………………………………………………………. 

Reference numbers 

 

……………………………………………………………………… 

Author 

 

……………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………. 

Title 

 

……………………………………………………………………… 

Yearly, volume, number 

 

………………………………………………………………………  

Date 

                                                              
The Library of the POLIN Museum                 

 

 

………………………………………………………………………. 

First name and surname 

 

………………………………………………………………………. 

Reference numbers 

 

……………………………………………………………………… 
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