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Směrnice o nakládání s osobními údaji uživatelů knihovny
Příloha č. 2 knihovního řádu Místní knihovny v Bukovanech

Místní knihovna v Bukovanech zpracovává osobní údaje čtenáru ve sm5,slu zákona č.
101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů,'n]e znění pozdějších
předpisů (dále jen zákon) a je správcem osobních údajů.

osobním údajem je podle zákona jakýkoliv údaj, kteý se týká konkrétní osoby, jejíŽ identitu
lze z osobních údajů přímo či nepřímo určit. osobními údaji tedy jsou zejméiaidentifikační a
adresní údaje uŽivatelů Místní knihovny v Bukovanech nebo riaá3ě o;ejičh lypůjčkách čijiných transakcích.

r. Útet zpracování osobních údajů čtenářů
ochrana majetku pořízeného z veřejných rozpočtoých zdrojů, zejménapak knihovního
fondu půjčovaného čtenářům mimo prostory knihovny.

Poskytování kvalitních sluŽeb uŽivatelům tím, že bude knihovna uŽivatele kontaktovat
v případech l1,mezených knihovním řádem nebo v případech, kdy si to uŽivatel sám
v1žádá. Knihovna povede přesnou evidenci o všech tránsakcích,.zejménao provedených
i1lpůjčkách al,y:ž|je těchto poznatků k efektivní akvizici a statistickému r,yiodnocení své
činnosti.

Naplnění povinností uloŽených knihovně obecně závaznýmipředpisy _ zejménazákonem
č'25712001 Sb. (knihovní zžkon), zákonem č. 563/1991Sb. (zákon o účetnictví) a následně
Zřizovací listinou Místní knihovny v Bukovanech přijatou zastupitelstvem obce'

2. Rozsah zpracování osobních údajů uživatelů
Základní identifikační údaje uživatele:jméno a příjmení, adresa bydliště, datum narození.

Tyto údajeje uŽivatel povinen uvést a akceptovatjejich zpracování knihovnou, pokud chce
\yužít sluŽeb v plném rozsahu. IJživatel' kteý nedá souhLs se zpracováním základních
identifikačních údajů, může uŽivat pouze těch sluŽeb knihovny, které knihovna poskytuje
anony'mně.

Pokud je uŽivatel osoba nezletilá, ryžadujíse také základníidentifikační údaje zákorrného
zástupce a to ve stejném rozsahu jako u uŽivatele.

Datší kontaktní úclaje (1soudobrovolné): přechodná adresa, telefon, fax, e-mail apod.

Ú,l ai u p, o s t a t i s t i c k é ti č e l y Q soudobrovo lné) : dosaŽené v zdě|ání,povolání, škola.

Úaoin služební: údaje o vydaných legitimacích, o r,ypůjčkách, rezervacích' MVS apod.

Údaie účetní: údaje o provedených finančních transakcích mezi čtenářem a knihovnou.

3. Způsob zpracování a uchovávání osobních údajů uživatelů knihovny

Uchovávání na originálních písemnostech (přihláška čtenáře a vypůjční sáček, účetní
dokIady): týo písemnosti jsou uchovávány ve sluŽebních prostoracn kn*rovny, kam je
zamezen přístup nepovolaných osob obryktými prostředky (zamčené dveře' osobní dohled



odpovědného pracovníka. Přístup k těmto písemnostem je omezen pouze na zaměstnance,
kteří s písemnostmi pracují v rámci sqých pracovních úkolů.

4. Způsob ochrany osobních údajů uživatelů
Zaměstnanci knihovny jsou povinni osobní údaje zpracovávat ýhradně v rámci pracovní

náplně a úkolů, které jim byly stanoveny' ve výše uvedeném rozsahu a účelu a ve shodě
s ustanovenimi zákona' příslušné vnitropodnikové směrnice a dalších závaznýchpředpisů.
Zaměstnanci jsou mimo jiné povinni dbát na správnost zpracovávaných osobníctrúaajri a
ověřovat ji podle dokladů k tomu určených, rryrlarovat se jednání, kieré by mohlo b;ýr
chápáno jako neoprávněné zvěřejňování osobních údajů uŽivatelů a jednání, které by mohlo
vést k neoprávněnému přístupu neoprávněných osob k osobním ridajům uživatelů k.,ihou,,y.

Knihovna zpracovává osobní údaje uŽivatelů od okamŽiku, kdy čteniíř předá knihovně
lyplněnou a podepsanou přihlášku, čímžprojeví souhlas se zpracoviínírrrsvých osobních
údajů. osobní údaje uŽivatele knihovna zpracovává. dokud s tím uŽivatel ner,ysloví písmeně
nesouhlas nebo dokud neuplyne lhůta dvou let od lypršení platnosti jeho legitima ce a zároveřt
lhůta alespoň jednoho roku od vypoŤádáníposledního závazkuuŽivátele vuei knitrovnc.

P-"''5'9 uŽivatel zjistí, Že došlo k porušení povinností ze strany knihovny, má právo obrátit se
na Uřad pro ochranu osobních údajů s Žádostí o zajištění opatření k náprávě'

5. Ukončení ochrany osobních údajů
Pokud uživatel poŽádáo ukončení zpracovánísrych osobních údajů nebo pokud uplyne

ýše uvedená lhůta, má se členství čtenáře v knihovně za ukončene a mino"na provede
likvidaci osobních údajů. Znamenáto skartaci originálních písemností' tj. přihláiky čtenaře,
lypůjční sáčky.
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