Čtenáři – informační povinnost
Účel a rozsah zpracování osobních údajů
Knihovna Ignáta Herrmanna a Informační centrum Chotěboř zpracovává
osobní údaje (OÚ) osob, které se přihlásili k využívání jejích služeb, na právním
základě plnění smlouvy. Knihovna eviduje identifikační údaje čtenáře získané
pomocí přihlášky a záznamy čtenářů obsahující popisné údaje – historii
výpůjček, poplatky za registraci a upomínky a využívané služby navíc. Osobní
údaje jsou zpracovávány pouze v nezbytném rozsahu.
Doba zpracování osobních údajů
Osobní údaje jsou zpracovávány po dobu využívání služeb. Po 5 letech
neobnovení registrace jsou osobní údaje vymazány z databáze a skartovány.
Příjemci a místo zpracování osobních údajů
K osobním údajům mají přístup pouze zaměstnanci knihovny a pověření
zaměstnanci poskytovatele knihovnického systému KOHA, R-Bit Technology,
s.r.o., Ke Koupališti 3283, 434 01 Most, IČ: 247 19 790, DIČ: CZ24719790.
Zabezpečení osobních údajů
Při zpracování osobních údajů knihovna dostatečně organizačně i technicky
zabezpečí jejich ochranu, aby se zamezilo neoprávněnému a náhodnému
přístupu k osobním údajům a riziku narušení soukromí a práv subjektů údajů
(čtenářů). Mlčenlivost zaměstnanců je zakotvena ve vnitřním předpisu.
K osobním údajům mají zaměstnanci přístup dle jejich pracovní náplně.
Ochrana osobních údajů je také zajištěna prostřednictvím uzamykatelného
vstupu a umístění přihlášek v uzamykatelných úschovných zařízeních. Osobní
údaje v elektronické formě jsou chráněny uživatelským účtem a heslem, které
má stanovené specifické bezpečnostní náležitosti.
Práva subjektu údajů
Subjekt údajů má veškerá práva přiznaná právními předpisy pro ochranu OÚ,
zejména Obecného nařízení EU 2016/679 (GDPR). Mezi základní práva patří:
právo na přístup k OÚ,

právo na opravu/úpravu OÚ,
právo na výmaz OÚ,
právo přenositelnosti OÚ,
právo vznesení námitky vůči zpracování OÚ,
právo na omezení zpracování OÚ,
případně právo na odvolání souhlasu se zpracováním OÚ.
Státním dozorovým úřadem pro oblast ochrany osobních údajů je Úřad pro
ochranu osobních údajů (www.uoou.cz), na který se subjekt údajů může obrátit
se stížností.
Kontaktní údaje
Knihovna Ignáta Herrmanna a Informační centrum Chotěboř
Krále Jana 258, 583 01 Chotěboř
+420 569 626 634, knihovna@cekus.eu, knihovna@chot.cz

