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Nakládání s osobními údaji uživatelů knihovny 
 

I. 

Vymezení rozsahu osobních údajů nezbytných pro účely výpůjčního protokolu a 

základní zásady ochrany osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně 

osobních údajů a o změně některých zákonů 

 
1. Zákon obecně stanoví, že knihovny jako správci osobních údajů jsou povinny 

shromažďovat osobní údaje odpovídající stanovenému účelu a v rozsahu nezbytném 

pro naplnění stanoveného účelu (§ 5 odst. 1 písm. d) zákona). 

2. Zákon také uvádí, že zásadně lze zpracovávat osobní údaje jen se souhlasem subjektu 

údajů. 

3. Za nezbytně nutný rozsah osobních údajů vedoucích k identifikaci subjektu údajů je 

podle úřadu pro ochranu osobních údajů považováno: jméno, příjmení a adresa 

bydliště, a v případech, kdy by se na jedné adrese mohla zdržovat i osoba stejného 

jména, pak ještě rok narození. 

4. Zaměstnanci správce přicházející do styku s osobními údaji jsou povinni zachovávat 

mlčenlivost o osobních údajích a o bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by 

ohrozilo zabezpečení osobních údajů. Povinnost mlčenlivosti trvá i po skončení 

pracovního poměru. 

 

II. 

Subjekt a rozsah osobních údajů 

 
1. Subjektem osobních údajů se rozumí jednotliví registrovaní uživatelé knihovnických 

a informačních služeb knihovny (dále: uživatel). 

2. Zdrojem osobních údajů v knihovně jsou: 

a) uživatel 

b) osobní doklady uživatele (občanský průkaz, zaměstnanecká identifikační karta, 

studentská identifikační karta, studentská identifikační karta s licencí ISIC, karta 

účastníka celoživotního vzdělávání) 

c) univerzitní databáze STAG (základní identifikační údaje - viz odst. 3). 

3. Za základní identifikační údaje (povinné pro registraci) se považují tyto: 

a) jméno a příjmení 

b) datum narození 

c) adresa trvalého bydliště 

d) osobní číslo (jen u zaměstnanců a studentů OU). 

4. Za další kontaktní údaje (nepovinné) se považují tyto: 

a) akademické tituly 

b) kontaktní či přechodná adresa, u zaměstnanců OU jejich pracoviště 

c) další spojení na uživatele: telefon, mobil, e-mail. 

5. Subjekt osobních údajů stvrzuje svým podpisem souhlas se zpracováním svých 

osobních údajů na „Prohlášení uživatele služeb“ (viz Knihovní řád UK OU). 

 

 

 



                               

                                                                    III. 

Účel zpracování osobních údajů uživatelů UK OU 

 
1. Osobní údaje uživatelů knihovna zpracovává za účelem: 

a) ochrany majetku pořízeného z rozpočtu univerzity, zejména pak knihovního fondu 

půjčovanému uživatelům absenčně 

b) poskytování kvalitních služeb, zejména účinného kontaktování uživatele v 

případech stanovených knihovním řádem a na požádání. 

2. Základní osobní údaje slouží pro identifikaci uživatele při vlastní realizaci výpůjčky 

a vyhledávání vlastních výpůjček.  

3. Další kontaktní údaje slouží k rychlému navázání kontaktu při rezervaci výpůjček 

a sdělování adresných informací. 

 

 

           IV. 

Likvidace osobních údajů 

 
1. Osobní údaje uživatele, který má vypořádány všechny své závazky vůči knihovně a 

požádá o zrušení členství v knihovně, jsou likvidovány. 

2. Osobní údaje uvedené na „Prohlášení uživatele služeb“ (viz výše) jsou likvidovány při 

nejbližší roční revizi následující po datu zrušení členství. Roční revize osobních údajů 

se provádějí v době letního provozu knihovny, nejpozději do začátku dalšího 

akademického roku. 

 

           V. 

Povinnosti zaměstnanců OU při ochraně osobních údajů 

 
1. Přístup k osobním údajům v knihovnickém systému mají pouze pracovníci půjčovny, 

meziknihovní služby a studoven UK OU pro účely vkládání a likvidace osobních 

údajů, realizace výpůjček a vrácení dokumentů, prolongace a rezervace výpůjček, 

zasílání upomínek a dalších adresných informací a kontrolu registrace či stavu event. 

dluhů a nevyřízených pohledávek. Dále má právo přístupu k osobním údajům správce 

knihovnického systému a systémový knihovník pro účel správy a nastavení 

knihovnického systému. 

2. Výše uvedení pracovníci knihovny byli poučeni o způsobech ochrany osobních údajů 

uživatelů, včetně mlčenlivosti a bezpečnostních opatřeních. 

3. Kontrolu nakládání s osobními údaji provádí ředitel knihovny. 

4. Porušení mlčenlivosti o osobních údajích, jakož i o bezpečnostních opatřeních k jejich 

zabezpečení bude považováno za porušení základních povinností (viz Zákoník práce, § 

73, odst. 2b). 

 

 

 

 

 

 

 
 


