
Informace o zpracování osobních údajů 

Knihovna DEN, z.ú, IČO: 04449100, se sídlem Chrpová 503/9, 64100 Brno, jakožto správce osobních údajů (dále též 

„Správce“) chrání veškeré osobní údaje poskytnutými uživateli knihovny před zneužitím a zpracovává je v souladu 

s platnou legislativou. Tento dokument obsahuje informace o tom, jaké údaje Správce o uživatelích knihovny zpracovává, 

pro jaké účely, komu je možné je předávat a jaká mají uživatelé knihovny v souvislosti se zpracováním osobních údajů 

práva. Kontakt na Správce je: info@knihovnaden.cz 

1. Jaké osobní údaje jsou zpracovávány: 

Identifikační údaje – jméno, příjmení, datum narození, uživatelské jméno a heslo 

Kontaktní údaje – telefon, e-mailová adresa, profil na sociálních sítích 

Záznamy – fotografie, zvukové nahrávky a audiovizuální záznamy 

2. K jakému účelu a z jakého právního důvodu jsou osobní údaje zpracovávány 

Osobní údaje jsou zpracovávány zejména z důvodu plnění smlouvy uzavřené se čtenářem. V rámci smluvního vztahu jsou 

osobní údaje použity k identifikaci čtenáře, evidence výpůjček, sledování doby výpůjčky, plateb a dalších povinností 

čtenáře. Osobní údaje jsou též zpracovávány na základě oprávněných zájmů Správce, pokud se jedná o prezentaci 

knihovny (např. skupinové fotografie z akcí bez identifikačních údajů), informování čtenářů o činnostech knihovny, 

konaných akcích a vzdělávacích programech a pro dokumentární účely knihovny. Správce zpracovává osobní údaje též, 

pokud mu tak ukládá právní předpis (např. údaje zaměstnanců v pracovněprávním vztahu). 

Osobní údaje jsou zpracovávány po dobu trvání smluvního vztahu (evidence čtenáře). Potřebné osobní údaje Správce 

archivuje též po nezbytně nutnou dobu po skončení smluvního vztahu, z důvodu zákonných archivačních lhůt či pro 

případ řešení případného následného sporu. Po skončení této doby budou údaje pseudonymizovány, tj. budou smazány 

identifikační údaje čtenáře, při zachování informací o jeho aktivitě (např. historie výpůjček). Osobní údaje čtenářů mohou 

být zachovány po delší dobu, pokud bude chtít mít čtenář i po skončení registrace informace o knihovním fondu a akcích 

knihovny a udělí k tomu souhlas. 

3. Získávání a předávání osobních údajů 

Správce získává osobní údaje zpravidla registrací čtenáře v knihovně. Souhlas je získáván od čtenářů zpravidla písemně, 

v případě nahodilých účastníků na akcích obecnou informací (např. upozorněním, že v místnosti se pořizuje záznam, nebo 

informací v rámci pozvánky na akci). Za děti do dosažení 15 let věku dávají souhlas zákonní zástupci. Všechny osobní 

údaje Správce zpracovává jako správce pro vymezené účely, určuje prostředky zpracování a odpovídá za jeho řádné 

provedení a zabezpečení osobních údajů. Konkrétní činnosti zpracování provádějí osoby pověřené v rámci s tím 

související činnosti Správce. Pověřené osoby jsou poučeny o tom, jak s údaji nakládat a chránit je před jejich zneužitím. 

Správce nepředává osobní údaje do třetích zemí, osobní údaje předává třetím osobám, jen pokud mu to ukládá právní 

předpis. 

4. Práva osob při zpracování jejich osobních údajů 

Právo na přístup – právo vědět jaké údaje jsou zpracovávány, po jakou dobu, jak jsou osobní údaje získávány, kdo je 

zpracovává a komu jsou předávány 

Právo na opravu – právo požadovat opravu či doplnění osobních údajů 

Právo na výmaz – právo požadovat výmaz v případě, že osobní údaje byly poskytnuty na základě souhlasu, který je 

odvolán, nebo je Správce nepotřebuje a současně neexistuje jiný oprávněný důvod či právní povinnost Správce, aby byly 

zachovány. V případě, že nebude této žádosti ze strany Správce vyhověno, odmítnutí musí být odůvodněno a proti 

tomuto rozhodnutí lze podat námitku. 

Právo na omezení zpracování – právo požadovat, aby osobní údaje nebyly po určitou dobu předmětem dalších operací 

zpracování, např. když je popřena přesnost osobních údajů, není vyjasněný právní základ zpracování, údaje již nejsou 

potřebné pro stanovený účel, toliko pro výkon nebo obhajobu právních nároků, je vznesena námitka zpracování apod. 

Právo vznést námitku proti zpracování – v případě podezření, že osobní údaje, které jsou zpracovávány na základě 

oprávněných zájmů Správce, jsou zpracovávány v rozporu se souhlasem, zájmy subjektu údajů či právním předpisem. 

Právo podat stížnost – uplatněním výše uvedených práv není dotčeno právo podat stížnost u dozorového úřadu 

v případě podezření, že osobní údaje jsou zpracovávány neoprávněně nebo v rozporu s právními předpisy. Dozorovým 

úřadem je Úřad pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7. (www.uoou.cz). 

 


