
Informace o zpracování osobních údajů Knihovny Slezské 
diakonie pro registrované čtenáře 

 

Vážená čtenářko, vážený čtenáři 

v souladu s článkem 13 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně 

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

zrušení směrnice 95/46/ES (toto nařízení bude dále označováno jen jako „GDPR“) si Vás 

dovolujeme informovat, že o Vaší osobě zpracováváme osobní údaje, které jste nám poskytl/a. 

Kdo je správcem Vašich osobních údajů a jak jej můžete kontaktovat? 

Správcem Vašich osobních údajů, tedy osobou, která rozhoduje o způsobu a účelu zpracování 

Vašich osobních údajů, je Slezská diakonie, IČO: 654 685 62, se sídlem Na Nivách 7, 737 01 

Český Těšín, (dále jen „správce“). Správce můžete kontaktovat poštou na adrese sídla, osobě, 

prostřednictvím telefonu na čísle 558 764 333 nebo prostřednictvím e-mailu na adrese 

ustredi@slezskadiakonie.cz. 

Jmenoval správce pověřence pro ochranu osobních údajů? 

Ano. Správce, Slezská diakonie, jmenovala v souladu se svými povinnostmi podle GDPR, 

pověřence pro ochranu osobních údajů, kterého můžete kontaktovat prostřednictvím e-mailu na 

adrese  poverenec@sdiakonie.cz . Další informace o pověřenci získáte na webových stránkách 

Slezské diakonie www.slezskadiakonie.cz/o-nas/informace-o-zpracovani.   

Jaká osobní data zpracováváme, jak a za jakým účelem je zpracováváme? 

Vaše osobní údaje zpracováváme výhradně v souvislosti s Vaší registrací v Knihovně Slezské 

diakonie. Údaje potřebujeme zpracovávat, abychom Vám mohli půjčovat knihy a ostatní tituly.  

Zpracováváme tyto údaje o registrovaných uživatelích: 

- Identifikační údaje - jméno, příjmení, titul, datum narození, které jste nám poskytli v 

přihlášce, případně jste je později aktualizovali. Tyto údaje sbíráme v rozsahu nezbytném pro 

vaši identifikaci, jakožto uživatele Knihovny SD. 

- Kontaktní údaje – zejména adresa (trvalá, přechodná), e-mail a telefonní číslo ; tyto 

informace jsou důležité pro dosažení efektivní komunikace s uživateli Knihovny SD. 

 

Tato data jsou zpracovávána následujícím způsobem: 

Knihovník, zodpovědný za chod Knihovny SD, z Vaší vyplněné přihlášky vkládá 

identifikační a kontaktní údaje do Správy čtenářů v systému Tritius. Systém následně vytváří 

uživatelský profil čtenáře. 

 

Na základě čeho je správce oprávněn Vaše osobní údaje zpracovávat? 

Vaše osobní údaje zpracováváme na základě Vašeho souhlasu. Pokud bychom Vaše data 

nezpracovávali, nebyli bychom schopni Vám knihovní služby poskytovat. Pokud se tedy 
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rozhodnete osobní údaje nám neposkytnout, nebudeme moci Vás dále vést v evidenci čtenářů 

v knihovně a dále Vám zapůjčovat knihy.  

Budou Vaše osobní údaje předávány jiným správcům? 

Ne, Vaše osobní údaje nebudou předávány jiným osobám.  

Budou Vaše osobní údaje předávány do zemí mimo Evropskou unii? 

Ne, správce nebude předávat Vaše osobní údaje osobám mimo Evropskou unii. 

Jak dlouho budou Vaše osobní údaje zpracovávány? 

Vaše osobní údaje budou zpracovávány po dobu trvání Vaší registrace v Knihovně Slezské 

diakonie. Po této době budou v souvislosti s dotačním titulem na stavbu Diakonického a 

vzdělávacího centra, jehož součástí je i knihovna, uchovávány údaje po dobu jeho udržitelnosti. 

Udržitelnost projektu končí v dubnu 2021.  

Po uplynutí této doby údaje knihovna anonymizuje, což znamená, že smaže všechny údaje, na 

základě kterých je možné čtenáře identifikovat, a zbylé údaje tak není možné k němu přiřadit. 

Knihovna takto anonymizované údaje však může dále využívat pro statistické účely. 

Jaká práva máte v souvislosti se zpracováním osobních údajů? 

Kdykoli můžete požádat o poskytnutí kopie všech osobních údajů, které o Vás zpracováváme. 

Pokud zjistíte, že Vaše osobní údaje, které zpracováváme, nejsou správné, můžete požadovat 

jejich opravu. Pokud máte za to, že bychom Vaše osobní údaje zpracovávat nadále neměli, 

můžete požadovat výmaz Vašich osobních údajů. Pokud nebudete s vyřešením Vaší žádosti 

spokojeni, můžete se obrátit se stížností na Úřad pro ochranu osobní údajů. Vaše osobní údaje 

zpracováváme na základě Vašeho souhlasu, který můžete kdykoli odvolat. 

Dovolujeme si zdůraznit, že na základě uplatnění těchto práv Vám nehrozí žádné riziko ze 

strany správce, jen již dále nebude uživatelem knihovny správce. Je naším zájmem zpracovávat 

osobní údaje zákonně a řádně a nepoškozovat Vaše práva. Pokud máte pochybnosti, že se nám 

to daří, budeme rádi, když nás na to upozorníte.  

Já, níže podepsaný/á ________________________________, narozen/a dne ______________, 

trvale bytem _______________________________________________________________ 

svým podpisem stvrzuji, že mi byla poskytnuta informace o zpracování osobních údajů 

v souvislosti s mou registrací v knihovně. 

Dne _________________ 

__________________________ 

(podpis) 

 

 

 


