
Příloha č. 2. Knihovního řádu knihovny ČGS: 

 

Ochrana osobních údajů 

 
Knihovna České geologické služby zpracovává osobní údaje na základě smlouvy o 

poskytování služeb, kterou s uživatelem uzavírá přijetím jeho přihlášky do knihovny, 

v souladu s Obecným nařízením o ochraně osobních údajů (EU) 2016/679 (GDPR), a Zákona 

č. 110/2019 Sb. (Zákon o zpracování osobních údajů). 

 

Knihovna zpracovává osobní údaje registrovaných čtenářů za účelem poskytování 

knihovnických, informačních a dalších služeb uživatelům, informování uživatelů o službách, 

dále za účelem ochrany majetku a knihovního fondu a statistického hodnocení činnosti. 

Kontaktní údaje využívá knihovna za účelem lepší komunikace s uživatelem, uživatel není 

povinen tyto údaje uvést. 

 

Právním důvodem pro zpracování osobních údajů je: plnění smlouvy (evidence osobních 

údajů po dobu trvání smluvního vztahu), oprávněný zájem (uchování údajů pro vypršení 

registrace po dobu dalšího roku). 

 

Knihovna zpracovává osobní údaje registrovaných čtenářů v tomto rozsahu:  

 

Povinné identifikační údaje: jméno, příjmení, datum narození, adresa trvalého 
pobytu  
 

Nepovinné kontaktní údaje: doručovací (kontaktní) adresa, e -mail, telefon, 
akademické tituly  

 

Služební údaje: číslo čtenářského průkazu, přehled výpůjček včetně historie, 
přehled rezervací, objednávek, upomínek, náhrad škody na vypůjčené jednotce  

 

Účetní údaje o provedených peněžitých transakcích, o jejich účelu a čase 

 

Další (nepovinné) údaje důležité pro čerpání výhod: zaměstnanec ČGS, emeritní 
zaměstnanec, studující, důchodce  

 

Registrovaný čtenář oznámí knihovně případné změny identifikačních a kontaktních osobních 

údajů bez zbytečného odkladu.  

 

Práva čtenářů jako subjektů osobních údajů 

Čtenář má právo na přístup k osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení 

zpracování, a právo vznést námitku proti zpracování. Některé údaje jsou přístupné i z online 

čtenářského konta čtenáře. 

 

Knihovna registrovanému čtenáři na jeho žádost poskytne, po ověření jeho totožnosti, kopii 

zpracovávaných osobních údajů, případně umožní náhled do přihlášky čtenáře a dalších 

dokladů u ní uložených.   

 



Osobní údaje, které knihovna zpracovává elektronicky, může na výslovnou písemnou žádost 

uživatele, po ověření jeho totožnosti, předat ve strojově čitelném formátu jinému subjektu 

(právo na přenositelnost). 

 

Žádosti čtenářů týkající se ochrany osobních údajů knihovna vyřizuje bez zbytečného 

odkladu, nejpozději do jednoho měsíce od obdržení žádosti. 

 

Doba uchování osobních údajů 

Knihovna uchovává osobní údaje registrovaných čtenářů po dobu registrace a jeden rok 

poté. Během tohoto roku má tak čtenář možnost si svoji registraci jednoduše obnovit, aniž by 

přišel o historii svých výpůjček. Po uplynutí této doby údaje knihovna anonymizuje.  

Registrovaný čtenář může požádat o likvidaci (anonymizaci) svých osobních údajů i dříve, 

pokud nemá vůči knihovně žádný dluh a nepřeje si nadále využívat jejích služeb. 

Registrovaný čtenář může také požádat osobně v  knihovně o vymazání historie 
výpůjček, aniž by  byla ukončena jeho registrace.  Osobní údaje v počítačových 

databázích jsou likvidovány vymazáním identifikačních údajů (anonymizací). Osobní údaje 

v listinné podobě budou skartovány. Účetní doklady budou likvidovány dle Spisového a 

skartačního řádu. 

 

Zabezpečení osobních údajů 

Podepsané přihlášky čtenáře a ostatní písemné materiály v listinné podobě jsou uchovávány 

tak, aby byl zamezen přístup nepovolaných osob. Přístup k těmto písemnostem je omezen 

pouze na zaměstnance, kteří s nimi pracují v rámci svých pracovních úkolů. 

 

Osobní údaje knihovna uchovává v knihovním systému Clavius . Přístup k těmto datům 

je chráněn systémem přístupových účtů, hesel a práv stanovených v rozsahu potřebném pro 

plnění úkolů jednotlivých zaměstnanců. Chráněn a šifrován je i přístup k online účtům 

čtenářů. 

K bezpečnosti a ochraně osobních údajů může přispět i každý čtenář svým odpovědným 

chováním. Čtenář nepůjčuje čtenářský průkaz dalším osobám. Nesděluje přihlašovací údaje 

k čtenářskému online kontu dalším osobám. Heslo pro přístup k online účtu si volí v souladu 

s doporučeními pro bezpečné heslo. 

Další informace 

Čtenář, který zjistí, že zpracování jeho osobních údajů je v rozporu s jeho ochranou soukromí, 

může požádat o vysvětlení a odstranění takto vzniklého stavu (opravou, doplněním, 

omezením zpracování nebo likvidací osobních údajů). Žádost je třeba podat písemně. 

Dohled nad ochranou osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů, na který se 

může čtenář obrátit v případě stížnosti.  

 


