Příloha Knihovního řádu

Informace o ochraně osobních údajů
1. Knihovna zpracovává a spravuje osobní údaje čtenářů v souladu se zákonem
č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve shodě se svou interní směrnicí a na
základě registrace u Úřadu pro ochranu osobních údajů v Praze.
2. Je oprávněna zpracovávat osobní údaje čtenářů pouze s jejich písemným souhlasem
vyjádřeným podpisem přihlášky. Čtenář má právo svůj souhlas se zpracováním osobních
údajů písemně odvolat.
3. Knihovna zpracovává osobní údaje čtenářů v tomto rozsahu:
Základní identifikační údaje čtenáře - jméno a příjmení, datum narození, bydliště.
Jsou potřebné pro registraci čtenářů a vystavení průkazu uživatele. Tyto údaje jsou
ověřeny podle platných osobních dokladů, u dětí do 15 let podle žákovské knížky
a přihlášky podepsané zákonným zástupcem.
Základní identifikační údaje je čtenář povinen uvést a souhlasit s jejich zpracováním,
pokud chce využívat služeb knihovny v plném rozsahu a k jejichž poskytování vyžaduje
knihovna registraci. Uživatel, který nedá souhlas se zpracováním svých základních
identifikačních údajů, může využívat pouze služeb knihovny poskytovaných anonymně
a vždy zaplatit příslušný jednorázový poplatek.
Další kontaktní údaje - pokud je čtenář uvede - akademický titul, přechodná adresa,
telefon, e-mail.
Údaje pro statistické účely - pokud je čtenář uvede - dosažené vzdělání, současné
povolání nebo škola.
Údaje služební - údaje o vydaných a zrušených legitimacích, výpůjčkách, rezervacích,
službách MVS apod.
Údaje účetní - údaje o provedených finančních transakcích mezi čtenářem a knihovnou.
4. Účel zpracování osobních údajů:
- ochrana majetku - zejména knihovního fondu
- poskytování kvalitních služeb čtenářům, podklad pro doplňování a správu knihovních
fondů, evidence všech transakcí ve vztahu ke čtenáři, urychlení kontaktu mezi
knihovou a čtenářem apod.
- plnění povinností vyplývajících z obecně závazných předpisů v platném znění, a to
zejména
zákon č. 257 / 2001 Sb. - „knihovní zákon“
zákon č. 563 / 1991 Sb., o účetnictví
zákon č. 89 / 1995 Sb., o statistické službě
5. Způsob zpracování, uchování a systém ochrany osobních údajů je podrobně zpracován
v interní směrnici o ochraně osobních údajů tak, aby se předešlo jejich poškození nebo
zneužití. Při plnění pracovních povinností mají k osobním údajům přístup pouze
pověření zaměstnanci, kteří jsou písemně zavázáni postupovat v souladu se zákonem
a zachovávat mlčenlivost.

6. Osobní údaje čtenářů zpracovává knihovna ve své databázi po dobu dvou let od skončení
platnosti průkazu uživatele a zároveň lhůty alespoň jednoho roku od vypořádání
posledního závazku čtenáře vůči knihovně. Po této době budou osobní údaje čtenářů
zlikvidovány v souladu s předpisy. V případě, že čtenář sám písemně požádá o ukončení
zpracování svých osobních údajů, považuje se jeho členství v knihovně za ukončené
a knihovna provede likvidaci jeho osobních údajů do sedmi dnů od obdržení žádosti,
příp. do sedmi dnů od vypořádání posledního závazku čtenáře vůči knihovně.
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