
Nedílna příloha knihovního řádu obecní knihovny Ve Hředlích

Směrnice o ochraně osobních údajů čtenářů
obecní knihovny ve Hředlích

obecní knihovna ve Hředlích (dále jen oK) zpracováVá osobní údaje čtenářů Ve 5my5lu zákona č'

101/2000 sb., o ochraně osobních údajů a o změně něktenich zákonů, Ve znění pozdějších předpisů a je

spráVcem osobních údajů'

osobním údajem je podle 54 zákona jakýkoliv údaj, kteď se týká konkrétní osoby, jejíž identitu lze

z osobních údajů přímo či nepřímo určit. osobními úda.jitedyjsou v podmínkách oK zejména

identifikačnía adresní údaje čtenářů a uživatelů služeb oK nebo údaje o jejich Výpůjčkách čijiných
transakcích.

ok postupuje při zpracování osobních údajů podlezákona, Knjhovního řádu o( a dalších obecně

závazných právních předpisů. osobní údaje jsou zpracovány Vlastními zaměstnanci manuálním a

automatizovaným způsobem' oK zpÍacovává pouze pravdivé a přesné osobní údaje, které za tím účelem

oVěřuje.

o5obní údaje čtenářů oK zpracováVá k účelu:

1) ochrany mai€tku pořízeného z veřejných rozpočtových zdro.iů, zejména pak knihovního fondu
půjčovaného čtenářům absenčně, tedy fondu využívaného čtenáři mimo prostory knihovny'

2) Poskytování kvalitních služeb čtenářúm mimojiné tím, že bude čtenáře účinně kontaktovat

V případech Vymezených knihovním řádem nebo v případech, že si to čtenář sám vyžádá' Povede
přesnou evidencio Všech transakcich prováděných Ve vztahu ke čtenáři, zejména o provedených

absenčních i prezenčních výpůjčkách, jejich předmětu, počátku i konci, a o zaměstnancích oK,
kteřítyto transakce provedli, Bude provádět ko ntroly .ja kosti provádě ných služeb a důslednou
kontrolu příčin reklamací čtenářů' Bude provádět statistická vyhodnocené své čannosti, zejména

činnost Výpůjčnía využije těchto poznatků k efektivnější akvizici a správě knihovních fondů.

3) Naplnění povinností uložených oN obecně závaznýmiprávnímipředpisy_zejména zákonem č.

257/2001sb., o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních

služeb (knihovní zákon), zákonem č. 563/1991 sb., o účetnictvl Ve zněnípozdějších předpisů a

následně zřizovací listinou oK ve Hředlích'

K 'r'íše uvedenému účelu 2pracovává oK osobníúdaje čtenářů a u dětítaké osobní údaje jejich

zákonných zástupců v tomto rozsahu:

1) základní identifikáční údáje čteňáře
- jméno a přímení
- adresa bydliště čtenáře, tj' místo trvalého bydliště,
- datum narození,



TVto údaie je povinen čtenář uvést a souhlasit s jejich zpracovánim oK, pokud chce VyužíVat služeb oK

v plném rozsahu'Čtenář, kteni nedá souhlas se zpracováním záktadních identifikačních údajů, může

užíVat pouze těch služeb knihovny, které oK poskytuje anonymně, tj' některé prezenčníslužby

(prezenční studium fondu uloženého ve 88/2oo2 sb88/2002 sbčtenářských prostorách, služby čítáren)'

služby, kjejichž provedenívyžaduje knihovna ze strany čtenáře platný průkaz oK lze poskytnout pouze

čtenářům, kteří souhlasí se zpracováním svých osobních údajů V rozsahu stanoveném touto přílohou

Knihovního řádu.

Základní identifikační údaje ověřuje oK podle platných osobních dokladů vydaných orgány státníspráVy

a samosprávy k prokázánítotožnosti, kterými lze oVěřit Všechny základní identifikační údaje. U občanů

čR je takovým dokladem zpravidla občanský průkaz. o( ověřuje Žákladní identiÍjkační údaje čtenáře při

zápisu a dále při každém prodloužení platnosti čtenářského průkazu a rovněž při změně kteréhokoliv

z těchto údajů.

2) Další kontaktní údaje čtenáře (pokud je čtenář uvede)

- akademické tituly,
- kontaktní či přechodná adresa čtenáře,

- dalšímožná spojení na čtenáře (telefon, e_mailapod)'

3) základní identiÍikační údaie zákonného zástupce, pokud čtenářem je osoba nezlel;lá

- V obdobném rozsahu a struktuře, jako základní identifikačni údaje čtenáře' Pokud je adresa

shodná s adresou dítěte, je zpracovávána jen adresa zákonného zástupce.

4) Údaje služební
- Údaie ovYdaných a zrušených čtenářských průkazech opravňujících k VyužíVání služeb oK
_ Údaje o předmětu, místě a čase provedení, případně i ukončení absenční nebo registrované

prezenční výpůjčky, rezervace'

s) Údáje účetní
- Údaje o provedených finančních třansakcích mezi čtenářem a oK, zejména o jejich účelu,

místě, čase a dalších náležitostech dle 511 odst. 1 zákona č. 563/1991 sb', o účetnictví, ve

znění pozdějších předpisů'

osobní údaje čtenáře oK uchováVá:

1) Ná originálních pisemnostech, kterými jsouI

- přihláška čtenáře,

- výpůjční sáček,

- účetní doklady.

2} V lístkových ař.hivech (kartotékách), které dokumentují služební údaje V rozsahu bodu 4 a

VYpoVída]'í o osobních údajích svým uspořádáním {knižní lístky vypůjčených knihovních jednotek

jsou dočasně vloženy do výpůjčního sáčku, ktený obsahuje některé základní identifikační údaje)'

Tyto písemnostijsou uchovávány Ve služebních prostorách knihovny, kam je zamezen přístup

nepovolaných o5ob obvYklými prostředky (zamčené dveře, zamčené archivní skříně, osobní dohled

odpovědného 2aměstnance atd'). Přístup k těmto písemnostem je omezen po!ze na zaměstnance, kteří

s písemnosti pracujíV rámci svých pracovních úkolů stanovených Vedoucími zaměstnan(i.



VšichnizaměstnancioKjsou povinniosobníúdaje zpracováVat Výh rad ně v rámcipracovní náplně a

úkolů, které jim byly stanoveny jejich vedoucími zaměstnanci, ve výše uvedeném rozsahu a účelu a ve

shodě s ustanoveními zákona, přís|ušné vnitropodnikové směrnice a dalších závazných předpisů.

ZaměstnancioKjsou mjmo jiné povinnidbát na 5práVnost zpracovávaných osobních údajů a oVěřovatji

podle dokladu k tomu určených' Zaměstnanci oK jsou dále povin n i vystříhat se jakéhokoliV jednání,

které by mohlo být chápáno jako neopráVněné zveřejňování osobních údajů čtenářú (kupříkladu

sdělovat jakékoliV osobní údaje jiné sobé, než která je subjektem údajů nebo je jejim zákonným

zástupcem) a jednání, které by mohlo vést k neoprávněnému přístupu třetích osob k osobním údajům

čtenářů oK.

Knihovna zpracovává o5obní údaje čtenářů ve výše uvedeném rozsahu od okamžiku, kdy čtenář předá

knjhovně Vyplněnou přjhlášku, čímž projevísouhlas se zpracováním svých osobních údajů' osobní údaje

čtenáře zpracoVáVá knihovna, dokud s tím čtenář nevysloví písemně nesouhlas, nebo dokud neuplyne

lhůta dvou let od Vypořádáni posledního záVazku čtenáře Vůči knihovně'

Pokud čtenář požádá o ukončení zpracování svých osobních údajů, nebo pokud uplyné výše uvedená

lhůta, má se členství čtenáře v oK 2a ukončené a knihovna provede likvidacj osobních údajů skartací

originálních písemností (čtenářská přihláška, Výpůjčnísáček)'

Evidence výpůjček a rezervačních záznamů je uskutečňována kartotéčním způsobem, kten/ čtenáři

zaiišťuje, že záznamy o nich existují pouŽe do doby, než jsou ukončeny (vrácením Vypůjčené knihovní

jednotky, vypůjčením rezervoVané knihoVní jednotky).

V případě porušení povinnostíoK uniká čtenářinárok na poskytnutí omluvy, opravy, případně ina
poskytnutí přiměřené peněžité náhrady. Pokud čtenářzjistí, že došlo k porušení povinností ze strany oK

má právo obrátit se na úřad pro ochranu osobních údajů s žádostí o zajištění opatření k nápravě.

skarta.e osobních údajú

o5obní úda]'e registrovaného čtenáře zaznamenané v listinné podobě likvjduje oK skartací těchto listin,

kdY se uplatní zákon č' 499/2004 sb., o archivnictví a spisové službě, v platném znění a další práVní

předpisy.

osobní údaje reBistrovaného čtenáře zachycené v počítačových databázích jsou zlikvidovány vymazáním

identifikačních údajů (anonymizace). Takto anonymizované údajejsou dále používány pouze pro

statjstické účely'

Ve Hředlích, 15.1.2014'


