SDRUŽENÍ KNIHOVEN ČESKÉ REPUBLIKY
INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ SUBJEKTU ÚDAJŮ
podle článků 13 a 14 NAŘÍZENÍ 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 (dále též „Obecné nařízení
o ochraně osobních údajů“)
1. Správce osobních údajů – kontaktní údaje:
Sdružení knihoven České republiky, Mariánské náměstí 98/1, 110 00 Praha 1
(SDRUK ČR),
tel. +420 222 113 456
IČ 70282170
(dále také „správce“)
2. Účel zpracování osobních údajů:
Vyhodnocení a udělení ocenění „Medaile Zdeňka Václava Tobolky“, které udělují
SDRUK ČR a Nadace knihoven. Medaile je udělována za účelem podpory rozvoje
knihoven v České republice.
3. Právní základ pro zpracování:
Osobní údaje nominovaného správce zpracovává se souhlasem subjektu údajů.
Ocenění nelze udělit nominovanému, který s nominací a zpracováním osobních údajů
nesouhlasil.
Osobní údaje navrhovatele a statutárního zástupce nominující knihovny, poskytnuté
správci prostřednictvím vyplněných návrhových formulářů, a od člena hodnotící
komise, prostřednictvím prohlášení o mlčenlivosti, jsou zpracovány na základě
oprávněného zájmu správce, neboť zpracování je pro splnění prováděného úkolu
nezbytné.
4. Doba, po kterou budou osobní údaje uloženy:
Osobní údaje budou uloženy po dobu nezbytně nutnou pro hodnocení a udělení
Medaile Zdeňka Václava Tobolky a administrace ocenění (nejdéle tři roky od předání
ocenění). Po předání ocenění budou dále uloženy a zveřejněny pouze údaje o
oceněných.
5. Příjemci nebo kategorie příjemců osobních údajů:
- Sdružení knihoven ČR,
- členové hodnotící komise,
- veřejnost (údaje o oceněných mohou být zveřejněny na webových stránkách
správce, ve výroční zprávě správce, nástěnkách a tiskovinách správce a dalších
médiích).
6. Úmysl správce předat osobní údaje do třetí země nebo mezinárodní organizaci:
Správce osobní údaje do třetí země nebo mezinárodní organizaci nepředává.
7. Skutečnost, že dochází k automatizovanému rozhodování včetně profilování:
Nedochází.

8. Práva subjektu údajů:
V souladu s příslušnými ustanoveními Obecného nařízení o ochraně osobních údajů
má subjekt údajů právo požadovat od správce přístup k osobním údajům, které se ho
týkají (čl. 15) nebo jejich opravu (čl. 16), popřípadě omezení zpracování (čl. 18),
a vznést námitku proti zpracování (čl. 21). Tato výše uvedená práva jsou limitována
zákonnými povinnostmi správce při zpracování osobních údajů.
Subjekt údajů má také právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, máli za to, že správce při zpracování osobních údajů postupuje v rozporu s Obecným
nařízením o ochraně osobních údajů.
Požadavky subjektu údajů budou vždy řádně posouzeny a vypořádány v souladu
s příslušnými ustanoveními Obecného nařízení o ochraně osobních údajů.
PROJEVY OSOBNÍ POVAHY
Správce bude dále pořizovat a následně používat příležitostné fotografie, zvukový,
obrazový nebo zvukově obrazový záznam subjektu údajů („Projevy osobní povahy“) v
souvislosti s jeho účastí na slavnostním předání ocenění Medaile Zdeňka Václava
Tobolky. Účastí na slavnostním předání ocenění uděluje subjekt údajů správci
svolení k pořizování svých Projevů osobní povahy a jejich šíření obvyklými způsoby
ve smyslu § 84 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, za účelem
propagace tohoto ocenění a s tím souvisejícímu nakládání s uvedenými projevy
osobní povahy. Obvyklým způsobem rozšiřování je myšleno zejména rozšiřování
pomocí
internetu
–
webových
stránek
správce,
Facebooku
a dalších obdobných kanálů správce. Správce je zároveň oprávněn předávat
uvedené Projevy osobní povahy médiím pro účely mediálního pokrytí slavnostního
předání ocenění. Nesouhlas s takovýmto pořizováním Projevů osobní povahy, jejich
šířením
nebo
nakládáním
s
nimi
je
možné
vyjádřit
kdykoliv
u správce a na e-mailové adrese: sdruk@sdruk.cz

V Praze 6. 5. 2019

