
Příloha 3 - Poučení o ochraně osobních údajů
Správcem osobních údajů uživatelů knihovny je Místní knihovna Urbanice (dále jen knihovna).

1. Knihovna zpracovává osobní údaje registrovaných uživatelů:

povinné identifikační údaje jméno, příjmení, datum narození, adresa trvalé}io pobytu,

nepovinné kontaktní údaje doručovací adresa, email, telefon,

služební údaje čís1o čtenáře, seznam a historie pro provedené nár,štěvy, výpůjčky, rezervace, upomínky,

účetní údaje o provedených peněžitých transakcích (uživatel, datum, částka).

Knihovna dáIe uchovárá identifikační údaje zákonného zástupce registrovaného uživatele v rozsahu kate-
gorie povinných a nepovinných údajů uvedených výše.

Z. Úrel zpracování - knihovna zpracovává osobní údaje za účelem poskytování kniltovnických, informačních
a dalších služeb uživatelům a za účelem ochrany majetku a knihovního fondu. Nepovinné kontaktní údaje
využívá knihol,na za účelem rychlejší komunikace s uživatelem, ale uživatel není povinen tyto údaje urádět.

3. prár,a a povinnosti uživatelů jako subjektů osobních údajů

(a) Každý registrovaný uživatel oznámí kni}rovně změny identifikačníc}r nebo kontaktních osobních údajů
b ez zbytečného odk]adu.

(b) Uživate1 má prár,o na přístup k osobním údajům, jejich opral,u nebo výmaz, popřípadě omezení
zpracování, a prár,o l,znést námitku proti zpracování,

(c) Knihovna registrol,anému uživateli na jelro žádost poskytrre kopii zpracclválaných osobních údajů,
případně umožní náhled do přihlášky čtenáře a da]ších dok]aclů u ní uložených.

(d) Žadosti uživatelů týkající se oc}rrany osobních údajů kni}rovna vyřizuje bez zbytečlého odkladu,
nejpozději do jednoho měsíce od obdržení žádosti.

4. Doba zpracor,ání osobních údajů

(a) Knihovna zpracovár,á osclbní údaje uživatelů po dobu platnosti registrace. Po pozbytí platnosti re-
gistrace užil,atele pak pouze na základě udělenélro platného souh]asu se zpracováním osobních údajů
pro konkrétní úče1.

(b) Registrovaný uživatel může požádat o odstranění svýc}r osobních údajů, pokud nemá r,ůči knihovně
žádný dluh a nepřeje si nadále využívat jejích služeb.

(c) Regisirovarrý uživatel může také požádat 6 1.ymazání historie r,ýpůjček, aniž by byla ukončena jetro

registrace,

(d) Osobní údaje l, počítač<_rr,ých databázích jsou likvidolány vymazáním identifikačníclr údajů. Osobní
údaje v ]istinné podobě jsou likvidovány dle Spisor,ého a skartačního řádu.

5. Zal>ezpečení osobních údajů

(a) Písemnosti jsou uchovávány tak, aby byl zamezen přístup nep<lr,olaných osob obvyklýnii prostředky.
Přístup k těmto písemnostem je omezen pouze na zaměstnance, kteří s nimi pracují r, rámci svých
pracovních úkolů.

(b) Osobní údaje knihovna uchor,ává v počítačové databázi. Přístup k těmto datům je chráněn systémem
přístupových účtů, hesel a práv stanovených v rozsahu potřebném pro plnění úkolů jednotlivých
zaměstnanců.

6. Další informace

(a) Knihovna zpracoválá osobní údaje na základě smlouvy o poskytování služeb, kterou s uživatelem
uzavřela přijetím jeho přihlášky do knihovny, a v souladu s Obecným nařízením o ochraně osobních
údajů (trU) 20161679, známém jako GDPR.

(b) Dohled nad ochranou osobníc}r údajů r,ykclnavá Úracl pro ochranu osobních údajů, na který se můžete
obrátit v případě stížnosti. Budeme však rádi, pokud se s podnětem ohledně 51,ých osobních údajů
obrátíte nejprve na nás.
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