
Informace pro uživatele Knihovny SZM o zpracování osobních údajů 

Zpracování osobních údajů se řídí NAŘÍZENÍM EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679 

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). Právním základem pro zpracování 

Vašich osobních údajů je čl. 6, odst. 1, písm. b, c Obecného nařízení o ochraně osobních údajů: 

Kontaktní údaje správce osobních údajů: 

Slezské zemské muzeum 

Nádražní okruh 31 

746 01 Opava 

 

Statutární zástupce správce: 

Mgr. Jana Horáková 

ředitelka Slezského zemského muzea 

 

Kontaktní údaje pověřence pro ochranu osobních údajů: 

poverenec@szm.cz 

 

Vážení uživatelé Knihovny SZM. 

 

Vámi poskytnuté osobní údaje v rozsahu přihlášky uživatele budou zpracovány pro účely uzavření smlouvy 

o využívání služeb knihovny, a to po dobu nezbytně nutnou, nejdéle však po dobu trvání smluvního vztahu ke 

Knihovně Slezského zemského muzea. 

 

Dalšími zpracovávanými osobními údaji  jsou: 

 údaje pro účely statistické, pro účelné stanovení kategorie uživatele a účelný rozvoj knihovního fondu 

např. nejvyšší dosažený stupeň vzdělání, obor pracovní profese, obor studia 

 údaje služební – tzn. evidenční údajů za účelem vyřízení žádanek a objednávek pro výpůjčky  

z knihovního fondu a jejich registrace, prolongace výpůjčky, odeslané upomínky, popřípadě poznámky 

vztahující se k porušení KŘ a BŘ apod. 

 údaje účetní - údaje o provedených finančních transakcích mezi uživatelem a knihovnou, zejména  

o jejich účelu, místě, čase a dalších náležitostech dle § 11 odst. 1 zákona č.563/1991 Sb., o účetnictví, 

ve znění pozdějších předpisů 

 

Vaše osobní údaje budou zpracovány písemně formou přihlášky a dále pak elektronicky prostřednictvím 

knihovního informačního systému. 

Máte právo požadovat od Správce osobních údajů přístup k vašim osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, 

popř. omezení jejich zpracování, a vznést námitku proti zpracování, jakož i právo na přenositelnost údajů. 

 

Máte právo podat svou stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů nezávisle na vyjádření Správce podle 

předchozího odstavce. 

 

Svá práva týkající se zpracování osobních údajů můžete uplatňovat prostřednictvím pověřence pro ochranu 

osobních údajů. 


