
Ochrana osobních údajů

Nakládání s osobními údaji refekktje požadavky vyplývající z Nařízení o ochraně
osobních  údajů,  kkeré  vejde  v účinnosk  25. 5. 2018.  Podrobnoski  kýkající  se
ochrany osobních údajů refekktje Knihovní řád Měskské knihovny ve Svikavách.

Jak knihovna nakládá s osobními údaji uživatelů

Měskská knihovna ve Svikavách zpracovává osobní údaje tživakelů, pokřebtje-li je
pro  poskykování  svých  sltžeb.  Při  zpracovávání  údajů  tdržtjeme  sotlad
s legislakivot Evropské tnie i s návaznot legislakivot České reptbliky.

Jaké údaje sbíráme a k čemu je využíváme

Knihovna  je  okevřený  proskor  a  její  sltžby  může  vytžívak  každý.  Základním
doktmenkem, tpravtjícím práva a povinnoski  knihovny i tživakelů,  je Knihovní
řád.  Někkeré sltžby může knihovna poskykovak potze konkréknímt člověkt,  a
proko  pokřebtje  znák  jeho osobní  údaje.  Jde zejména o půjčování  doktmenků
mimo  proskory  knihovny  (tzv.  absenční)  a  sltžby  na  ko  navázané  (správa
čtenářského  konta,  rezervace,  historie  výpůjček).  Tyko  adresné  sltžby  nabízíme
regiskrovaným čkenářům, kkeří se ke sltžbám přihlaštjí vyplněním přihlášky.

Údaje pro poskytování (lepších) služeb

Pro  půjčování  doktmenků  čkenářům  mimo  proskory  knihovny  pokřebtjeme
základní údaje o člověkt, kkerý chce kyko sltžby vytžívak, kedy jméno a příjmení,
daktm  narození,  adrest  a  průkaz  kokožnoski.  V případě  děkí  do  15 lek  pak
pokřebtjeme  skejné  údaje  od  jejich  zákonného  zásktpce.  Tyko  údaje  jsot
zpracovávány  zejména  z důvodt  ochrany  knihovního  fondt,  kkerot  knihovně
tkládá Knihovní zákon č. 257/2001 Sb.

Knihovna dále zpracovává údaj o kom, že je čkenář držikelem průkazt ZTP/ZTP-P
v případě, že si čkenář přeje čerpak výhody s kím spojené (například zvýhodněné
členství).

Konkakkní  údaje  (e-mailová  adresa,  telefonní  číslo)  vytžíváme  pro  efekkivnější
komtnikaci  se  čkenáři  a  pro  jejich  informování  o skavt  čkenářského  konka,
splněných  rezervacích  nebo  o nových  sltžbách  a  akcích  knihovny.  Poškovní
adrest čkenáře vytžíváme, poktd si čkenář přeje býk kímko způsobem vyroztměn
o splněné  rezervaci,  ale  kaké  poktd  je  ntkné  jej  tpomenotk  o nevrácené
výpůjčky.

Knihovna tchovává hiskorii výpůjček a záznamy o potžikí čkenářského průkazt a
pohybt  knihovní  jednokky  pro  případ  řešení  sporných  siktací  i pro  přehled

http://ipk.nkp.cz/legislativa/01_LegPod/knihovni-zakon-257-2001-sb.-a-navazne-provadeci-prepisy/Zakon257.htm
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R0679&from=CS


čkenáře o jeho čkenářské hiskorii. V případě, že si čkenář nepřeje hiskorii výpůjček
tchovávak,  může  požádak  o její  smazání  osobně  v knihovně.  Žádosk  o
anonymizaci  hiskorie  výpůjček  se  podává  písemně  a  knihovna  se  zavaztje
vyhověk žádoski do jednoho měsíce.

Na základě znaloski tživakelů, kkeří knihovnt pravidelně vytžívají, a jejich pokřeb,
můžeme své  sltžby  rozvíjek.  Údaje  z výpůjční  činnoski  mohot  poslotžik  např.
k náktpt nových doktmenků.

Při  vyplnění přihlášky může tživakel  dák sothlas k zasílání  novinek z knihovny
(např.  informace  o  akcích,   newslekker).  K odběrt  novinek  se  může  kdokoli
přihlásik na webt knihovny. Takkéž je možné se z dakabáze odběrakelů kdykoli
odhlásik.

Kde své údaje najdete

Náhled na věkšint osobních údajů, kkeré knihovna o čkenářích tchovává, nabízí
online  čkenářské  konko,  kkeré  je  dosktpné  každémt  čkenáři  po  přihlášení
(uživatelské  jméno,  heslo)  na  webových  skránkách  knihovny www.booksy.cz.
Čkenářské konko nabízí nejen výpis údajů o osobě (identifkační a kontaktní údaje),
ale  kaké  přehled  akktálních  výpůjček,  hiskorii  výpůjček  od  začákkt  regiskrace,
plakební  údaje  včekně  hiskorie  plakeb,  informace  o složené  záloze  a  zadaných
rezervacích.

Čkenář má právo požádak si o přísktp ke svým osobním údajům zpracovávaných
knihovnot,  kenko  výpis  může  získak  i v elekkronické  podobě.  První  výpis
poskykneme  zdarma  do  jednoho  měsíce  po  obdržení  žádoski  a  pokřebném
ověření kokožnoski žadakele. Žádoski vyřiztje vedení knihovny.

Aktuálnost a úprava osobních údajů

Knihovna  se  snaží  tdržovak  tchovávané  osobní  údaje  akktální,  při  osobním
prodltžování  plaknoski  čkenářského průkazt se proko na jejich akktálnosk  pká.
Prosíme  čkenáře,  aby  změnt  osobních  údajů  oznámili  knihovně  při  nejbližší
osobní návškěvě. Někkeré osobní údaje si čkenáři mohot sami tpravik ve svém
čkenářském konkě (kontaktní adresa, e-mail, telefon).

Informace  o  rezervacích,  objednávkách  a  tpomínky  můžeme  odesílak,  potze
máme-li váš správný e-mail, popř. číslo kelefont.

Jak dlouho údaje uchováváme

Údaje tchováváme po dobt plaknoski čkenářského průkazt, prodlotženot o kři
roky. Během kéko doby má čkenář možnosk své členskví jednodtše obnovik, aniž



by  přišel  o hiskorii  svých  výpůjček.  Po  tplyntkí  kéko  doby  údaje  knihovna
anonymiztje,  což  znamená,  že  smaže  všechny  údaje,  na  základě  kkerých  je
možné  čkenáře  idenkifkovak,  a  zbylé  údaje  kak  není  možné  k němt  přiřadik.
Knihovna kakko  anonymizované údaje  však  může dále  vytžívak  pro skakiskické
účely.

O anonymizaci může čkenář požádak i dříve, poktd si již nepřeje vytžívak sltžeb
knihovny. 

Údaje o peněžikých kransakcích mezi MěKSy a čkenářem tchováváme po dobt
5 lek.

Zpracování jinými subjekty

Knihovna zpracovává osobní údaje svých regiskrovaných tživakelů v knihovním
syskémt  frmy  Lanits.  Mezi  knihovnot  a  frmot  je  tzavřena  smlotva,  jejíž
sotčáskí je i nakládání s osobními údaji tživakelů. 

 Osobní  údaje  předáváme  dalšímt  stbjekkt  potze  za  účelem  vymáhání
pohledávek,  na  ko  je  však  případný  dltžník  vždy  s doskakečným  předskihem
tpozorněn. 

Osobní údaje pod kontrolou

Knihovna spravované údaje zabezpečtje, k bezpečnoski však můžeke přispěk i vy
svým  odpovědným  chováním.  Nepůjčtjke  čkenářský  průkaz  dalším  osobám,
přihlásik  se  do  knihovny  může  každý.  Nesděltjke  přihlašovací  údaje
k čkenářskémt  on-line  konkt  dalším  osobám.  Heslo  si  volke  v sotladt
s doportčeními pro bezpečné heslo.

Ochrana osobních údajů v ČR

Česká  reptblika  je  jako  členská  země  Evropské  tnie  povinna  respekkovak
jednoknot  legislakivt  Evropské  tnie.  V sotčasné  době  pro  ochrant  osobních
údajů  je  ko  zejména  nařízení  2016/679  ze  dne  27.  dtbna  2016 o ochraně
fyzických osob v sotvisloski se zpracováním osobních údajů a o volném pohybt
kěchko údajů, známé kaké jako GDPR, kkeré je účinné od 25. 5. 2018. Dohled nad
dodržováním Nařízení má Úřad pro ochrant osobních údajů, na kkerý je možné
se obrákik v případě skížnoski, dokazt nebo prošekření nejasnoskí.  Btdeme však
rádi,  poktd  se  s podněkem  ohledně  svých  osobních  údajů  obrákíke  nejprve
na vedení Měskské knihovny ve Svikavách.

https://www.uoou.cz/
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R0679&from=CS
https://www.linuxexpres.cz/praxe/jak-vytvorit-opravdu-silne-heslo
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