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Informace o zpracování osobních údajů ve smyslu Nařízení GDPR
Správce: Knihovna na Vinohradech, Vinohradská 1431/69, Praha 2, IČ 70882061, datová schránka c6kkk2n
Pověřenec pro ochranu osobních údajů (DPO): JUDr. Irena Princová, e-mail: dpo@praha2.cz, tel.: 601 030 988
1. Osobní údaje uživatelů jsou používány pouze pro evidenci výpůjček, individuální komunikaci s uživatelem, v účetních
dokladech a případně pro účely soudního vymáhání nevrácených pohledávek. 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 Knihovna 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).
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. Účetní doklady jsou uchovávány v účetnictví knihovny po dobu stanovenou zákonem.
5. Osobní údaje uživatelů nejsou využívány pro jiné účely než výše uvedené.
6. Uživatel Knihovny na Vinohradech má právo na: 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.
7. Knihovna na Vinohradech přijímá žádosti za účelem uplatnění práv v oblasti osobních údajů v listinné nebo elektronické
podobě. Součástí přijetí žádosti je ověření totožnosti žadatele z důvodu ochrany jeho osobních údajů. Způsoby ověření totožnosti:
přijetí žádosti datovou schránkou z datové schránky subjektu údajů, přijetí žádosti prostřednictvím e-mailu s platným
kvalifikovaným elektronickým podpisem, ověření totožnosti při osobním podání žádosti, listinná žádost je podepsána ověřeným
podpisem.

8. Subjekt údajů má právo podat stížnost na správce dozorovému úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů,
se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, tel.: + 420 234 665 111 (Ústředna), Fax: + 420 234 665 444,
e-mail: posta@uoou.cz, datová schránka: gkbaa2n.

V Praze dne 24. 5. 2018

Běla Uhlířová, ředitelka Knihovny na Vinohradech

