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Informace o zpracování osobních údajů v agendách 

příspěvkové organizace Knihovna na Vinohradech 
Informace o zpracovávání osobních údajů ve smyslu Nařízení  GDPR 

 

 

Knihovna na Vinohradech, příspěvková organizace s právní subjektivitou 

Vinohradská 69, 120 00 Praha 2 

IČ: 70882061 

Je Správcem osobních údajů ve smyslu Nařízení GDPR. 

 

Knihovna na Vinohradech je organizace zřízená městskou částí Praha 2, která poskytuje 

knihovnické služby a další služby v oblasti kultury na základě zákona č. 257/2001 Sb., 

knihovní zákon. 

 

Pověřenec pro ochranu osobních údajů (vč. kontaktních údajů): 

 

JUDr. Irena Princová, 

Úřad městské části Praha 2 

náměstí Míru 20/600  

120 39 Praha 2  

dpo@praha2.cz 

Tel: +420 601 030 988 

 

Správce zpracovává osobní údaje klientů na základě zákona č. 257/2001 Sb. knihovní zákon 

za účelem poskytování knihovnických služeb a služeb kulturního charakteru pro občany.  

 

Kategorie zpracovávaných osobních údajů: identifikační, adresné, jiné údaje 

Kategorie subjektu údajů: uživatel knihovny (tj. čtenář) , zákonný zástupce  

Příjemcem kategorií osobních údajů: orgány veřejné správy a MČ Praha 2 

Doba zpracování: po dobu poskytování služby, dále po dobu nezbytně nutnou, kterou 

vyžadují právní předpisy. 

V rámci zpracování má subjekt údajů právo: 

Právo na přístup k osobním údajům  

Právo na opravu   

Právo na výmaz osobních údajů 

Právo na omezení zpracování 

Právo na přenositelnost 

Právo vznést námitku proti zpracovávání 

Právo vznést stížnost u dozorového orgánu. 

 

 

mailto:dpo@praha2.cz


1. Osobní údaje uživatelů jsou používány pouze pro evidenci výpůjček, individuální komunikaci s 

uživatelem, případně pro účely soudního vymáhání nevrácených pohledávek. Účetní doklady o 

zaplacených a dlužených poplatcích zpracovává také účetní a jsou uchovávány v účetnictví knihovny 

dle zákona.  Knihovna na Vinohradech zpracovává zejména tyto údaje: jméno a příjmení, adresa 

trvalého pobytu, datum narození, druh a číslo osobního dokladu, podle nějž knihovník údaje ověřil, u 

dětí do 15 let jsou navíc požadovány jméno, příjmení a adresa zákonného zástupce, případně ručitele, 

dobrovolně poskytovanými údaji jsou akademické tituly, kontaktní adresa, telefon a e-mailová adresa, 

u dětí do 15 let navíc adresa školy.  

 

2. S osobními údaji uživatelů nakládají pracovníci Knihovny na Vinohradech (ředitel, zástupce 

ředitele, knihovníci), tito pracovníci jsou povinni zachovávat mlčenlivost o osobních údajích. 

Povinnost mlčenlivosti trvá i po skončení pracovního poměru. Přístup k osobním údajům mají i 

zpracovatelé, kteří osobní údaje zpracovávají pro Knihovnu na Vinohradech (účetní, IT a poskytovatel 

knihovního software). Do osobních údajů uživatelů mohou nahlédnout také pověření kontrolní 

pracovníci v rámci své kontrolní činnosti (Audit MČ Praha 2, Audit MHMP, Finanční úřad apod.). 

 

3. Knihovna na Vinohradech zpracovává osobní údaje uživatelů ve výše uvedeném rozsahu od 

okamžiku, kdy uživatel vyplní a podepíše přihlášku (tj. smlouvu mezi Knihovnou na Vinohradech a 

uživatelem) , čímž projeví souhlas se zpracováním a uchováváním svých osobních údajů Knihovnou 

na Vinohradech. Uživatel může poskytnout  či odvolat souhlas se zasíláním oznámení e-mailem. 

 

4. Osobní údaje uživatelů jsou uchovávány po dobu trvání smluvního vztahu mezi Knihovnou na 

Vinohradech a uživatelem a pak po dobu 3 kalendářních let od konce posledního registračního období. 

Po uplynutí této doby jsou papírové přihlášky likvidovány skartováním a osobní údaje zachycené v 

počítačových databázích jsou likvidovány přesunutím do archivu a anonymizací záznamů.  

 

5. Osobní údaje uživatelů nejsou využívány pro jiné účely, než výše uvedené a nejsou poskytovány 

dalším subjektům. 

 

V Praze dne 24. 5. 2018       Běla Uhlířová, ředitelka Knihovny na Vinohradech 

 

 

 

 


