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Směrnice o nakládání s osobnímiúdajiuživatelůknihovny
Příloha č.2 knihovníhořádu Místníknihovny v Bukovanech

Místníknihovna v Bukovanechzpracovává osobníúdaječtenáruve sm5,sluzákonač.
101/2000Sb., o ochraněosobníchúdajůa o změně některýchzákonů,'n]e
zněnípozdějších
předpisů(dále jen zákon) a je správcem osobníchúdajů.
osobním údajemje podle zákona jakýkoliv údaj,kteý se týká konkrétníosoby,jejíŽ
identitu
lze z osobníchúdajůpřímo činepřímourčit.osobními údajitedyjsou zejméiaidentifikační
a
adresníúdajeuŽivatelůMístníknihovny v Bukovanech nebo riaá3ěo;ejičh lypůjčkách
či
jiných transakcích.
r. Útet zpracování osobníchúdajůčtenářů
ochrana majetku pořízenéhoz veřejných rozpočtoých zdrojů,zejménapakknihovního
fondu půjčovaného
čtenářům
mimo prostory knihovny.
PoskytováníkvalitníchsluŽebuŽivatelůmtím,žebude knihovna uŽivatelekontaktovat
v případechl1,mezenýchknihovnímřádem nebo v případech,kdy si to uŽivatel
sám
v1žádá.Knihovna povedepřesnou evidenci o všechtránsakcích,.zejménao
provedených
i1lpůjčkáchal,y:ž|jetěchtopoznatkůk efektivníakvizici a statistickémur,yiodnocení
své
činnosti.
NaplněnípovinnostíuloŽenýchknihovně obecně závaznýmipředpisy _ zejménazákonem
č'25712001
Sb. (knihovnízžkon),zákonem č. 563/1991Sb.(zákon o účetnictví)
a následně
Zřizovací listinou Místníknihovny v Bukovanech přijatou zastupitelstvem
obce'
2. Rozsah zpracování osobníchúdajůuživatelů
Základní identifikační
údajeuživatele:jménoa příjmení,adresabydliště,datumnarození.
Tyto údajejeuŽivatelpovinen uvésta akceptovatjejich zpracováníknihovnou, pokud
chce
\yužítsluŽebv plnémrozsahu.IJživatel'kteý nedá souhLs se zpracovánímzákladních
identifikačních
údajů,můžeuŽivatpouze těch sluŽeb knihovny, kteréknihovna poskytuje
anony'mně.
Pokud je uŽivatelosobanezletilá, ryžadujísetaké základníidentifikační
údajezákorrného
zástupcea to ve stejnémrozsahujako u uŽivatele.
Datšíkontaktníúclaje(1soudobrovolné):
přechodná adresa,telefon,fax, e-mail apod.
Ú,l ai u p, o sta ti sti ckétičely Q soudobrovolné): dosaŽenév zdě|ání,povolání,
škola.
Úaoin služební:údajeo vydanýchlegitimacích,o r,ypůjčkách,
rezervacích'MVS

apod.

Údaie účetní:
údajeo provedenýchfinančníchtransakcíchmezi čtenářema knihovnou.
3. Způsobzpracování a uchovávání osobníchúdajůuživatelůknihovny
Uchovávánína originálníchpísemnostech(přihláškačtenářea vypůjční
sáček,účetní
dokIady):týo písemnostijsou uchovávány ve sluŽebníchprostoracnkn*rovny,
kam je
zamezenpřístupnepovolanýchosob obryktými prostředky (zamčené
dveře' osobnídohled

odpovědnéhopracovníka.Přístup k těmto písemnostem
je omezenpouze na zaměstnance,
kteří s písemnostmipracujív rámci sqých pracovníchúkolů.
4. Způsob ochrany osobníchúdajůuživatelů
Zaměstnanciknihovny jsou povinni osobníúdajezpracovávat
ýhradně v rámci pracovní
náplně a úkolů,kteréjim byly stanoveny've výšeuvedenémrozsahu a účelua ve shodě
s ustanovenimi zákona' příslušné
vnitropodnikovésměrnicea dalšíchzávaznýchpředpisů.
Zaměstnancijsou mimo jiné povinni dbát na správnost zpracovávaných osobníctrúaajri
a
ověřovatji podle dokladů k tomu určených,rryrlarovatsejednání,kieréby mohlo b;ýr
chápánojako neoprávněnézvěřejňováníosobníchúdajů
uŽivatelůa jednání,kteréby mohlo
véstk neoprávněnémupřístupuneoprávněnýchosob k osobnímridajůmuživatelůk.,ihou,,y.
Knihovna zpracovává osobníúdajeuŽivatelůod okamŽiku,kdy čteniířpředá knihovně
lyplněnou a podepsanoupřihlášku, čímžprojeví
souhlasse zpracoviínírrrsvých
osobních
údajů.osobní údajeuŽivateleknihovna zpracovává.dokud s tím uŽivatelner,yslovípísmeně
nesouhlasnebo dokud neuplyne lhůtadvou let od lypršeníplatnostijeho legitimace
a zároveřt
lhůta alespoňjednoho roku od vypoŤádáníposledníhozávazkuuŽivátele vuei knitrovnc.
P-"''5'9uŽivatel zjistí,Že došlok porušenípovinnostíze stranyknihovny, má právo
obrátit se
na Uřad pro ochranu osobníchúdajůs Žádostío zajištěníopatřeník náprávě'
5. Ukončeníochrany osobníchúdajů
Pokud uživatel poŽádáo ukončenízpracovánísrych osobníchúdajůnebo pokud
uplyne
ýše uvedenálhůta,má se členstvíčtenářev knihovně za ukončenea mino"na provede
likvidaci osobníchúdajů.Znamenáto skartaci originálníchpísemností'tj. přihláiky
čtenaře,
lypůjčnísáčky.
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