
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Městská knihovna Bílovec 

* Povinné 

*Podpis rodičů: .................................. 

PŘIHLÁŠKA ČTENÁŘE MLADŠÍHO 15 LET 

* Číslo popisné:  
* PSČ:  

Trvalá adresa:  

* Město:  

* Jméno:  * Příjmení:  
* Datum narození:  

dále jen Knihovna 

a čtenář 

Průkaz ZTP, ZTP/P:  
Údaj uveďte, pokud si přejete čerpat výhody s ním spojené. 

Údaje pro efektivnější komunikaci uveďte, pokud si přejete, aby Vás knihovna takto kontaktovala. 

Přechodná adresa:  
Číslo popisné:  

PSČ:  Město:  

Email:  Telefon:  

spolu uzavřeli tuto smlouvu o poskytování služeb: 

I. 
(1) Knihovna se zavazuje čtenáři poskytovat knihovnické a informační služby, jejichž podmínky a podrobnosti jsou stanoveny v knihovním řádu. 

(2) Čtenář prohlašuje, že se seznámil s knihovním řádem a zavazuje se dodržovat povinnosti, které mu knihovní řád ukládá. 

II. 

(2) Čtenář obdrží knihovní řád kdykoliv na vyžádání zdarma. 

(1) Knihovní řád v aktuálním znění je  k nahlédnutí v knihovně. 

(3) Knihovna oznámí čtenáři změny knihovního řádu s dostatečným předstihem před jejich účinností upozorněním v knihovně a na webových stránkách 
knihovny. 

III. 
(1) Čtenář se zavazuje oznámit bez zbytečného odkladu změnu kteréhokoliv osobního údaje, uvedeného v této přihlášce. 

(2) Knihovna zpracovává osobní údaje v rozsahu a v souladu s účelem uvedeným v knihovním řádu. 

*Datum: ............................................................ 
  Podpis čtenáře: ...................................................... 
*Podpis knihovníka: ................................................. 

* Číslo popisné:  
* PSČ:  

Trvalá adresa:  

* Město:  

* Jméno:  * Příjmení:  
* Datum narození:    Tituly:  

IV. 
(1) Zákonný zástupce s uzavřením této smlouvy vyslovuje souhlas a zavazuje se, že bude dbát, aby čtenář řádně dodržoval podmínky této smlouvy. 

(2) Zákonný zástupce se zavazuje na výzvu knihovny splnit místo čtenáře jeho dluhy, pokud je tento neuhradí. 

za souhlasu zákonného zástupce (rodiče): 



Informace pro registrované čtenáře o zpracování osobních údajů 

 
Kdo je správce údajů? 

Kulturní centrum Bílovec, p. o., Zámecká 691/5, 743 01, Bílovec, 

IČ: 02235412, zápis v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ostravě, Pr 5156 

www.kcbilovec.cz 

e-mail: info@kcbilovec.cz 

telefon: 777 499 898 

 

Jakožto správce osobních údajů se zavazujeme, že tyto budeme zpracovávat v souladu s právními předpisy, především 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. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

  

Jaké osobní údaje zpracováváme, proč a za jakým účelem? 

 

V souvislosti s knihovnickými a informačními službami, které Vám poskytujeme, zpracováváme jakožto správce veškeré osobní údaje 

uvedené v přihlášce. Jedná se o Vaše osobní údaje a případně osobní údaje Vašeho zákonného zástupce. Bez zpracování osobních údajů 

Vám nemůžeme naše služby nabídnout ani poskytnout, proto většinou ke zpracování osobních údajů zákon nevyžaduje zvláštní souh las. 

Osobní údaje zpracováváme: 

 pro splnění smluvních povinností založených akceptací Vaší přihlášky, 

 ke splnění zákonných povinností (vedení evidence uživatelů, poskytování knihovnických, informačních a dalších služeb dle 

knihovního zákona, pro součinnost s daňovou správou a orgány veřejné moci, aj.), 

 pro naše oprávněné zájmy (ochrana knihovního fondu a majetku, evidence příjmů a vymáhání pohledávek, zasílání informací o 

našich službách, akcích nebo událostech, statistiky, hodnocení, evidence a propagace naších akcí atd.).  

 

Kdo jsou příjemci osobních údajů? 

 Zaměstnanci a osoby, které pro nás pracují, 

 naší smluvní partneři, tzv. zpracovatelé (například poskytovatelé IT technologií, právní a daňoví zástupci, účetní, auditoři), 

 orgány veřejné moci (např. soudy, správní orgány), 

 poskytovatelé údržby informačního systému, 

 další příjemci dle potřeb a Vašich pokynů (příkazní smlouvy, plná moc).  

Osobní údaje nepředáváme mimo EU. Při zpracování osobních údajů nedochází k automatizovanému rozhodování, na jehož základě by 

byly činěny úkony či rozhodnutí, jejichž obsah by byl zásahem do práv či oprávněných zájmů občanů.  

 

Jak dlouho zpracováváme osobní údaje? 

Osobní údaje budou zpracovávány po dobu Vaší registrace u nás a v případě jejího ukončení ještě po dobu promlčení a po dobu nutné 

archivace, která je stanovena zákonem.  

Jaká jsou Vaše práva? 

Právo na přístup k osobním údajům znamená, že máte od nás jako od správce právo získat informace o tom, zda zpracováváme Vaše 

osobní údaje, a pokud ano, o jaké údaje se jedná a jakým způsobem jsou zpracovávány. Rovněž máte právo, abychom jako správce bez 

zbytečného odkladu opravila na Vaši žádost nepřesné osobní údaje, které se Vás týkají. Neúplné osobní údaje máte právo kdykoli doplnit. 

Právo na výmaz osobních údajů představuje jinými slovy vyjádřenou naši povinnost správce zlikvidovat osobní údaje, které o Vás 

zpracováváme, pokud jsou splněny určité podmínky a požádáte o to. 

Máte právo, abychom jako správce v určitých případech omezili zpracování Vašich osobních údajů. Proti zpracování, které je založeno 

na našich oprávněných zájmech, oprávněných zájmech třetí strany nebo je nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu 

nebo při výkonu veřejné moci, máte právo kdykoli vznést námitku. 

Právo na přenositelnost údajů Vám dává možnost získat osobní údaje, které jste nám coby správci poskytl, v běžném a strojově čitelném 

formátu. Tyto údaje můžete následně předat jinému správci, nebo pokud je to technicky možné, žádat, aby si je správci předali mezi sebou. 

Právo kdykoli odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů se neuplatní, jelikož Vaše osobní údaje jsou zpracovávány z důvodu plnění 

smlouvy o poskytování služeb uzavřené s Vámi na základě Vaší přihlášky, nikoli na základě souhlasu se zpracováním. 

V případě, že budete jakkoli nespokojen se zpracováním svých osobních údajů prováděných námi jako správcem, můžete podat stížnost 

přímo k nám, nebo se obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů. 

Více informací o Vašich právech je k dispozici na internetových stránkách Úřadu pro ochranu osobních údajů. (https://www.uoou.cz/6-

prava-subjektu-udaj/d-27276). 
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