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Příloha č. 3 k opatření rektora č. 134/2021 – Zpracování a ochrana osobních údajů 

Univerzitní knihovnou Ostravské univerzity 

 

Zpracování a ochrana osobních údajů Univerzitní knihovnou 

Ostravské univerzity 
 

 

Článek 1 

Úvodní ustanovení 

 

V souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 

o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu 

těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), (dále 

bude označováno také zkratkou „GDPR“) poskytuje Ostravská univerzita prostřednictvím své 

Univerzitní knihovny následující informace o zpracování a ochraně osobních údajů. 

 

 

Článek 2 

Základní informace 

 

Ostravská univerzita zveřejňuje všechny základní informace týkající se zpracování osobních 

údajů včetně informací týkajících se jejich ochrany na svých webových stránkách dostupných 

na adrese https://www.osu.cz/gdpr/. 

 

 

Článek 3 

Subjekty osobních údajů 

 

1. Ostravská univerzita prostřednictvím své Univerzitní knihovny získává a zpracovává 

osobní údaje těchto kategorií subjektů osobních údajů: 

a) lidé, kteří jsou uživateli Univerzitní knihovny, 

b) lidé, kteří se hodlají stát uživateli Univerzitní knihovny. 

 

2. Podle Knihovního řádu Univerzitní knihovna Ostravské univerzity rozlišuje tyto kategorie 

svých uživatelů: 

a) interní uživatelé 

i. akademičtí pracovníci OU, 

ii. neakademičtí pracovníci OU, 

iii. doktorandi OU, 

iv. studenti OU; 

v. student OU se specifickými potřebami 
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b) externí uživatelé 

i. veřejnost, 

ii. osoby se specifickými potřebami, 

iii. absolventi OU 

c) právnické osoby (knihovny) 

 

 

Článek 4 

Osobní údaje 

 

1. Ostravská univerzita prostřednictvím své Univerzitní knihovny získává a zpracovává 

osobní údaje výše uvedených subjektů údajů (lidí), přičemž rozlišuje dvě kategorie 

(skupiny) osobních údajů: 

a) osobní údaje, které jsou nezbytné pro poskytování služeb Univerzitní knihovny, 

b) osobní údaje, které usnadňují poskytování služeb Univerzitní knihovny. 

 

2. Osobní údaje, které jsou nezbytné pro poskytování služeb Univerzitní knihovny 

a) interní uživatelé: Jméno, příjmení, datum narození, identifikační číslo přidělené 

Ostravskou univerzitou (kmenové ID), adresa místa trvalého pobytu, adresa místa 

přechodného pobytu, adresa místa hlášeného pobytu, e-mailová adresa studenta nebo 

zaměstnance přidělená Ostravskou univerzitou na doméně osu.cz, druh vztahu s 

univerzitou (student, zaměstnanec) a datum předpokládaného konce vztahu s 

Ostravskou univerzitou. 

b) externí uživatelé: Jméno, příjmení, datum narození, identifikační číslo přidělené 

Univerzitní knihovou Ostravské univerzity (ID čtenáře), adresa místa trvalého pobytu, 

adresa místa přechodného pobytu, adresa místa hlášeného pobytu, e-mailová adresa, 

datum předpokládaného konce vztahu s Ostravskou univerzitou. 

 

3. Osobní údaje, které usnadňují poskytování služeb Univerzitní knihovny 

a) interní i externí uživatelé: Titul, akademicko-vědecký titul, vědecko-pedagogický titul, 

umělecko-pedagogický titul, vědecká hodnost, soukromé telefonní číslo, soukromá e-

mailová adresa, fotografie. 

 

4. Získání a zpracovávání osobních údajů, které usnadňují poskytování služeb Univerzitní 

knihovny, sice není nezbytné pro poskytování jejích služeb, ale podstatně usnadňuje 

některé její činnosti, zejména oznamování vyřízení rezervace, oznamování vyřízení 

požadavku na meziknihovní výpůjční službu, informování o službách knihovny a zasílání 

předupomínek a upomínek. 
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Článek 5 

Účely zpracování 

 

Ostravská univerzita prostřednictvím své Univerzitní knihovny získává a zpracovává osobní 

údaje pro tyto účely: 

1. Poskytování veřejných knihovnických a informačních služeb, zejména: 

a) zpřístupňování (půjčování) knihovních dokumentů z knihovního fondu knihovny,  

b) zpřístupňování (půjčování) knihovních dokumentů z knihovního fondu jiné knihovny 

prostřednictvím meziknihovních služeb, 

c) poskytování bibliografických, referenčních a faktografických informací a rešerší, 

d) zprostředkování informací z vnějších informačních zdrojů, především z elektronických 

informačních zdrojů včetně databází odborných publikací (knih) a periodik (časopisů) 

e) zpřístupňování informací na internetu skrze počítače umístěné v Univerzitní knihovně, 

včetně jejích jednotlivých součástí a pracovišť. 

2. Poskytování dalších služeb, zejména: 

a) kulturní, výchovné a vzdělávací činnosti, 

b) vydávání tematických publikací, 

c) poskytování reprografických služeb, 

d) uskutečňování vlastní přiměřené propagace. 

 

 

Článek 6 

Uchovávání osobních údajů 

 

1. Ostravská univerzita prostřednictvím své Univerzitní knihovny uchovává osobní údaje  

na nosičích informací ve fyzické (papírové) podobě i v elektronických (počítačových) 

databázích a elektronických informačních systémech. 

 

2. Ostravská univerzita prostřednictvím své Univerzitní knihovny uchovává osobní údaje  

po dobu jednoho roku po zániku vztahu mezi uživatelem a Ostravskou univerzitou. 

 

 

Článek 7 

Příjemci osobních údajů 

 

1. Ostravská univerzita prostřednictvím své Univerzitní knihovny zpřístupňuje, zasílá, 

vydává, nebo oznamuje vybrané osobní údaje příjemcům (třetím stranám), jimiž jsou 

výhradně orgány veřejné moci, zejména ministerstva, úřady, soudy a policie.  

2. Ostravská univerzita podle odst. 1 zpracovává osobní údaje výhradně pro tyto účely: 

a) Plnění povinností, které ukládají právní předpisy. Příkladem takového zpracování 

osobních údajů je předložení, nebo vydání těchto údajů Policii České republiky podle 

zákona č. 141/1961 Sb., trestní řád, ve znění pozdějších předpisů. 



 

 

4 

Ostravská univerzita  

Dvořákova 7 

701 03 Ostrava / Česká republika  

 

 

b) Hájení vlastních práv a zájmů v řízeních před orgány veřejné moci, počítaje v to 

především řízení před úřady a jinými správními orgány a řízení před soudy. Příkladem 

takového zpracování osobních údajů je použití těchto údajů jako důkazu v řízení před 

soudem, např. podle zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších 

předpisů. 

3. Ostravská univerzita takto činí výhradně za splnění podmínek, způsobem a v rozsahu, 

který je stanoven příslušnými právními předpisy, případně v takovém rozsahu, který je 

nezbytný pro dosažení účelu uvedeného způsobu zpracování osobních údajů. 

 

 

Článek 8 

Zabezpečení osobních údajů 

 

Ostravská univerzita prostřednictvím své Univerzitní knihovny provedla vhodná technická a 

organizační opatření k tomu, aby zajistila náležitou úroveň ochrany zpracovávaných osobních 

údajů. Uvedenými opatřeními jsou zejména: 

1) Uchovávání osobních údajů na fyzických (papírových) nosičích v prostorách s omezeným 

přístupem a s možností uzamčení, 

2) Uchovávání osobních údajů na elektronických nosičích (databáze a informační systémy) 

s omezeným přístupem a s příslušným zabezpečením, 

3) Umožnění přístupu k osobním údajům výhradně těm zaměstnancům Ostravské univerzity, 

kteří jsou oprávněni konkrétní osobní údaje zpracovávat, 

4) Zamezení přístupu k osobním údajům ostatním zaměstnancům Ostravské univerzity, kteří 

nejsou oprávněni konkrétní osobní údaje zpracovávat, 

5) Předávání osobních údajů příjemcům a třetím stranám výlučně z důvodu plnění povinností 

uložených právními předpisy a jen v nezbytném rozsahu, 

6) Předávání osobních údajů příjemcům a třetím stranám pro naplnění účelů zpracování nebo 

oprávněných důvodů teprve poté, co je zajištěno zákonné a bezpečné zpracování těchto 

osobních údajů příjemci a třetími stranami, a jen v nezbytném rozsahu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


