KNIHOVNÍ ŘÁD
Obecní knihovny v Dobrčicích

Směrnice o nakládání s osobními údaji čtenářů knihovny
1. Účel zpracování osobních údajů čtenářů
Účelem zpracování osobních údajů čtenářů je
a)

ochrana majetku – zejména knihovního fondu půjčovaného čtenářům mimo knihovnu

b) poskytování kvalitních služeb čtenářům – vedením přesné evidence o všech transakcích,
zejména výpůjčkách a využití těchto poznatků ke správě knihovních fondů
c)

naplnění povinností uložených knihovně obecně závaznými právními předpisy –
Zákonem č. 275/2001 Sb. (knihovní zákon), Zákonem č. 563/1991 Sb. o účetnictví
2. Rozsah zpracovaných dat

Základní identifikační údaje čtenáře – souží pro jednoznačnou identifikaci určité osoby:
-

jméno a příjmení

-

datum narození

-

adresa trvalého pobytu

Souhlas se zpracováním osobních údajů čtenář dává svým podpisem na přihlášce. V případě
osob mladších 18 let přihlášku podepisuje rodič této osoby.
Základní identifikační údaje ověřuje knihovna podle platných osobních dokladů vydaných
orgány státní správy a samosprávy k prokázání totožnosti. U občanů ČR je takovým
dokladem zpravidla občanský průkaz. Knihovna ověřuje základní identifikační údaje čtenáře
při zápisu a rovněž při změně kteréhokoliv z těchto údajů.
3. Způsob zpracování a uchování osobních údajů
Uchovávání na originálních písemnostech, kterým jsou přihláška čtenáře, průkazka – výpůjční
sáček, účetní doklady. Tyto písemnosti jsou uchovávány tak, aby k nim byl zamezen přístup
nepovolaných osob. Přístup k těmto písemnostem je omezen pouze na pracovníka, který
s písemnostmi pracuje v rámci svých pracovních úkolů.
Tento pracovník je povinen dbát na správnost zpracovávaných údajů, ověřovat je podle
dokladů, vyvarovat se jakéhokoliv jednání, které by mohlo být chápáno jako neoprávněné
zveřejňování osobních údajů čtenářů a jednání, které by mohlo vést k neoprávněnému
přístupu třetích osob k osobním údajům čtenářů.

Knihovna zpracovává osobní údaje od okamžiku, kdy čtenář předá knihovně vyplněnou
přihlášku, čímž projeví souhlas se zpracováním svých osobních údajů. Osobní údaje
zpracovává knihovna, dokud s tím čtenář nevysloví písemný nesouhlas nebo neuplyne lhůta
alespoň jednoho roku od vypořádání posledního závazku čtenáře vůči knihovně.
4. Ukončení ochrany osobních údajů a jejich likvidace
Pokud čtenář požádá o ukončení zpracování svých osobních údajů, nebo pokud uplyne výše
uvedená lhůta, má se členství čtenáře pokládat za ukončené a knihovna provede likvidaci
osobních údajů. Znamená to skartaci originálních písemností (přihlášky, výpůjční sáčky).

V Dobrčicích dne: 28. 12. 2017

..........................................
podpis starosty a razítko obce

