
Príloha ku Knižničnému a výpožičnému poriadku obecnej knižnice Antona 

Augustína Baníka vo Valaskej 

 

 

 

Príloha č. 2. 

Poučenie o ochrane osobných údajov 

 
Správcom osobných údajov používateľov knižnice je Obecná knižnica Antona Augustína 

Baníka vo Valaskej 
(ďalej len knižnica) 

 

 

Knižnica spracováva osobné údaje registrovaných používateľov v tomto rozsahu: 

Povinné identifikačné údaje: meno, priezvisko, dátum narodenia, číslo OP, adresa trvalého 

bydliska 
Nepovinné kontaktné údaje: (doručovacia adresa, e-mail, telefón) 
Služobné údaje: (číslo čitateľského preukazu, prehľad výpožičiek vrátane histórie, prehľad 
rezervácií, upomienok...) 

Účtovný údaj o prevedených peňažných transakciách, najmä o ich účele, mieste, čase a 

ďalších náležitostiach. 

Ďalej knižnica uchováva identifikačné údaje zákonného zástupcu, pokiaľ je registrovaný 
používateľ mladší ako 15 rokov. 
Registrovaný používateľ oznámi knižnici prípadné zmeny identifikačných a kontaktných 

osobných údajov bez zbytočného odkladu. 
Knižnica spracováva osobné údaje za účelom poskytovania knižnično-informačných služieb, 

ďalších služieb používateľom, informovaní používateľov o službách a ďalej za účelom 

ochrany majetku a knižničného fondu. Kontaktné údaje využíva knižnica za účelom lepšej 

komunikácie s používateľom, používateľ nie je povinný tieto údaje uviesť. 
 

Práva používateľov ako subjektov osobných údajov 

 

Používateľ má právo na prístup k osobným údajom, k ich oprave alebo k ich vymazaniu, 

poprípade k obmedzeniu spracovania a právo vzniesť námietku proti spracovaniu. 

Knižnica registrovanému používateľovi na jeho žiadosť poskytne kópiu spracovaných 
osobných údajov, prípadne umožní náhľad do prihlášky čitateľa a ďalších dokladov v knižnici 

uložených. 
Žiadosti používateľov týkajúce sa ochrany osobných údajov knižnica vybavuje bez 
zbytočného odkladu, najneskôr do jedného mesiaca od doručenia žiadosti. 

 

Doba uchovávania osobných údajov 

 
Knižnica uchováva osobné údaje registrovaných používateľov počas doby platnej 

čitateľskej registrácie, a  tri roky po jej skončení. Počas týchto troch rokov má používateľ 

možnosť obnoviť si členstvo, bez toho, aby prišiel o históriu svojich výpožičiek. Po uplynutí 

tejto doby knižnica údaje  anonymizuje, čo zaznamená, že zmaže všetky údaje umožňujúce 

identifikáciu používateľa, pričom  údaje ktoré v databáze zostávajú a ktoré knižnica potrebuje 

využívať na štatistické účely, nie je možné už k používateľovi priradiť. Registrovaný 



používateľ môže požiadať o likvidáciu svojich osobných údajov, pokiaľ nemá voči knižnici 

žiadny dlh a nepraje si naďalej využívať jeho služby. Registrovaný používateľ môže taktiež 

požiadať o vymazanie histórie výpožičiek, bez toho aby bola ukončená jeho registrácia. 

Osobné údaje v počítačových databázach sú likvidované vymazaním identifikačných údajov 

(anonymizácia). Osobné údaje v listinnej podobe sú likvidované podľa Registratúrneho 

poriadku obce Valaská. 
 

Zabezpečenie osobných údajov 

 

Písomnosti sú uchovávané tak, aby bol zamedzený prístup nepovolaných osôb obvyklými 

prostriedkami. Prístup k týmto písomnostiam je obmedzený len na zamestnanca, ktorý s nimi 

pracuje v rámci svojich pracovných úloh. 
Osobné údaje knižnica uchováva v počítačovej databáze len v takom rozsahu, ktoré sú 

nevyhnutné pri výpožičke kníh. 
Prístup k týmto údajom je chránený systémom prístupových účtov, heslami a právami 

stanovenými v rozsahu potrebnom pre plnenie úloh jednotlivých zamestnancov. 
 

Ďalšie informácie 

 
Knižnica spracováva osobné údaje na základe zmluvy o poskytovaní služieb, ktoré 
s používateľom uzavrela prijatím jeho prihlášky do knižnice, a v súlade s Nariadením EP 

a Rady (EÚ) 2016/679, známom ako GDPR a Zákonom o ochrane osobných údajov 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov č. 18/2018 Z. z., ktoré je účinné od 25.5.2018. 
 
Dohľad nad dodržiavaním Nariadenia a zákona vykonáva Úrad pre ochranu osobných údajov 

Slovenskej republiky, na ktorý je možné sa obrátiť v prípade sťažností, otázok alebo 
prešetrenia nejasností. 

Budeme však radi, pokiaľ sa s podnetom ohľadom svojich osobných údajov najskôr 

obrátitena nás: Danka Králiková, t. č. 048/6711509 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


