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Popis: V knihovně a studovně se evidují (jsou zpracovávány) osobní údaje 
čtenářů. 

Účel: Jednoznačná identifikace a evidence čtenáře (včetně zaměstnanců NTM). 

Zákonnost: Naplnění příslušných ustanovení právních předpisů, zejména zákona
č. 257/2001 Sb., knihovní zákon, ve znění pozdějších předpisů. 

Oprávněné zájmy správce údajů (NTM) - přehled o čtenářích včetně 
věkové skladby a možnosti informovat čtenáře o dostupnosti 
požadovaných „knih“. 

Zpracovávané údaje: • jméno a příjmení 

• adresa (bydliště), případně i doručovací adresa 

• datum narození (pouze pro ověření identity subjektu údajů podle 
průkazu totožnosti), 

• telefonní číslo a e-mailová adresa (pouze pro komunikaci - k domluvě 
o dostupnosti „knihy“). 

Informování a souhlas: Subjekt údajů je informován na „přihlášce“ do knihovny a jejím podpisem dává 
mimo jiné souhlas se zpracováváním osobních údajů pro uvedené účely. 

Opatření pro ochranu 
údajů: 

Papírové „přihlášky“ s osobními údaji jsou uloženy v uzamykatelné 
skříňce v prostorách knihovny. 

Osobní údaje z „přihlášek“ jsou ukládány v elektronické podobě v 
informačních systémech NTM a jsou přístupné vybraným zaměstnancům 
NTM a dodavatelů podle stanovených přístupových práv k systémům. 
Ochrana před neoprávněným přístupem jiných osob (zevnitř i zvenku 
NTM) je zabezpečena nastavením firewallu, přístupových oprávnění a 
fyzickou ochranou serverů. 

Doba uchovávání 
osobních údajů: 

Papírové „přihlášky“ jsou uchovávány po dobu 3 let od poslední návštěvy 
knihovny/studovny. V případě žádosti subjektu údajů o odstranění 
osobních údajů posoudí vedoucí knihovny, zda neexistují závazky 
subjektu údajů vůči NTM a v případě, že neexistují, provede záznam 
odstranění údajů a „přihlášku“ skartuje. Pokud existují závazky, provede 
skartaci až po vyrovnání závazků. 

Uchovávání dat v elektronické podobě je po dobu existence systémů 
nebo funkčnosti záložních nosičů dat. Některé aktivní systémy umožňují 
odstranění dat na žádost subjektu údajů (po termínu stanoveném obecně 
závaznými právní předpisy), ale osobní údaje ze záložních nosičů dat 
nejsou odstraňovány pro neúměrnou náročnost, případně až nemožnost.
K záložním nosičům dat je v případě žádosti subjektu o odstranění dat 
vedena evidence těchto požadavků - takové osobní údaje nesmí být
v případě obnovování dat ze záložního nosiče dat zpracovávány
a v případě možnosti musí být odstraněny. 

Poskytování údajů jiným 
subjektům: 

Žádné osobní údaje evidované v knihovně a studovně nejsou, mimo 
poskytování údajů v souladu s příslušnými právními předpisy, 
poskytovány jinému subjektu. 
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