
UPOZORNĚNÍ PRO UŽIVATELE KNIHOVNY  
NA AKTUÁLNÍ OPATŘENÍ A ZMĚNY POSKYTOVANÝCH SLUŽEB  
V SOUVISLOSTI S NAŘÍZENÍM O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ (GDPR) 
  
Vážení uživatelé Městské knihovny v Českém Dubu, 
  
v souvislosti 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 95/45/ES 
(Obecné nařízení o ochraně osobních údajů - dále jen „GDPR“), je nově nutné získat od každého zájemce o zasílání 

informačních e-mailů prokazatelný souhlas s využíváním této služby a souhlas s poskytnutím osobních údajů 

uživatele k uvedenému účelu.   
  
Služba zasílání informačních e-mailů ze strany Městské knihovny v Českém Dubu se týká zejm. zasílání informací o 

vyřízení Vámi provedených rezervací knih, o vyřízení Vašich MVS žádostí a obdobných požadavků a zasílání 

upomínek v případě překročení výpůjční doby. V případě souhlasu mohou být uživateli zasílány též další důležité 

informace týkající se provozu, poskytovaných služeb a akcí knihovny.  
  
Vzhledem k výše uvedeným legislativním změnám platným od 25. května 2018, a s ohledem na zavedenou a osvědčenou 

praxi naší knihovny si dovolujeme požádat Vás tímto o vyslovení Vašeho souhlasu se zasíláním 

informačních e-mailů (IE) souvisejících s činností naší organizace. Pokud si tedy přejete dostávat i nadále výše 

uvedené informace (v rozsahu jako doposud), vyplňte a předejte nám prosím formulář s udělením Vašeho souhlasu. Za 

uživatele ve věku do 15 let musí potřebný souhlas udělit zákonný zástupce nezletilého. Formulář a potřebné 

informace Vám budou poskytnuty v knihovně u výpůjčního pultu.  
  
V souladu s platnou legislativou si dovolujeme Vás upozornit, že nám svůj souhlas nejste povinni udělit; bez něj však 

není možné další poskytování, resp. užívání uvedené služby. Vámi udělený souhlas můžete rovněž kdykoliv odvolat. 
  

Uživatelům, kteří svůj souhlas se zpracováním osobních údajů dle GDPR neudělí,  informační e-maily 

počínaje dnem 25. května 2018 již rozesílány nebudou. Z takového kroku vyplývá pro uživatele 

knihovny odpovědnost např. za důsledky neavizovaných upomínek či MVS výpůjček, o kterých již uživatel nebude ze 
strany knihovny informován. 
  
Děkujeme Vám za Vaši součinnost a pochopení našich legislativou vyžádaných opatření a omlouváme se za komplikace 

s tímto krokem spojené. 
 

 

                                                                                                   Mgr. Helena Gollová, 
          ředitelka Podještědského muzea a knihovny, p.o. 

  

 

 

 

  
Více informací k nařízení GDPR naleznete na webových stránkách Úřadu pro ochranu osobních údajů 
https://www.uoou.cz/,  a Ministerstva vnitra ČR http://www.mvcr.cz/gdpr. 
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