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Poučení o ochraně osobních údajů 
 

Správcem osobních údajů uživatelů knihovny je Obecní knihovna Krmelín (dále jen knihovna). 

Zpracovávané osobních údaje 
1. Knihovna zpracovává osobní údaje za účelem vedení evidence uživatelů knihovny a jimi 

vypůjčených knih při poskytování knihovnických služeb v souladu se zákonem č. 257/2001 Sb. 
Zákon o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb 
(knihovní zákon) a dále v oprávněném zájmu obce pro ochranu svého majetku a pro zajištění 
výběru odpovídajícího poplatku. 
 

2. Knihovna zpracovává  
a) identifikační a kontaktní údaje získané od uživatele při registraci (jméno, příjmení, bydliště, 

datum narození, kontaktní telefon a email), 
b) údaje získané v průběhu poskytování knihovnických služeb (historie vypůjčených knih 

a dokumentů), 
c) účetní údaje o provedených o peněžitých transakcích, zejména o jejich účelu, místě, čase 

a dalších náležitostech. 
  

Práva uživatelů jako subjektů osobních údajů 
1. Uživatel má právo na přístup k osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení 

zpracování, a právo vznést námitku proti zpracování.  

 

2. Knihovna registrovanému uživateli na jeho žádost umožní náhled do přihlášky čtenáře a dalších 

dokladů u ní uložených.   

 

3. Žádosti uživatelů týkající se ochrany osobních údajů knihovna vyřizuje bez zbytečného odkladu, 

nejpozději do jednoho měsíce od obdržení žádosti. 

 

Doba uchování osobních údajů 
Knihovna zpracovává výše uvedené osobní údaje po celou dobu platné registrace uživatele s následnou 

archivací v délce 1 roku. Registrovaný uživatel může požádat o likvidaci svých osobních údajů, pokud 

nemá vůči knihovně žádný dluh a nepřeje si nadále využívat jejích služeb. 

 

Zabezpečení osobních údajů 
1. Zpracování provádějí výhradně zaměstnanci Obecní knihovny Krmelín, údaje nejsou poskytovány 

jinému subjektu k dalšímu zpracování.  
 

2. Zpracování osobních údajů probíhá manuálně i automatizovaně v elektronických informačních 
systémech, a to vždy při technickém, organizačním a personálním zabezpečení ve smyslu 
požadavků zákona o ochraně osobních údajů. 

 



 

2 / 2 
 

Obecní knihovna Krmelín 
Knihovní řád – Příloha 2 

 
 
 

 

Další informace 
Knihovna zpracovává 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 (EU) 2016/679, známém jako GDPR. 

 

Dohled nad ochranou osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů, na který se můžete 

obrátit v případě stížnosti. Budeme však rádi, pokud se s podnětem ohledně svých osobních údajů 

obrátíte nejprve na nás. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Krmelíně dne 1. 1. 2019    

  

   Ing. Yveta Kovalčíková, v.r.                                                              Marie Vašicová, v.r. 

            starostka obce                                                     vedoucí knihovny 


