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KNIHOVNI RAD MISTNI KNIHOVNY
Knihovnírádje vydáván

V

P

souladu se zákonem č. 257/2001 Sb. (knihovnízákon).

1. Uživate!éknihovny
Zaregistrován múžebyt

.
o

občan staršípatnácti let, kter1i pied ložíplatn'f občansk'/ prúkaz a podepíše
do kn ihovny;
děti a m|ádež do patnácti |et pouze se souhlasemzákonného zástuPCe, kter tento
stvrdísv m podpisem na pĚih!ášce. Sv1im podpisem se rovněž zavazuje garantovat
dod ržováníKnihovního iád u za nezletilého čtenáĚe. PÍi registraci je nutné pňedložit
platnri občanskrf prúkaz zákonného zástupce.
pĚih !ášku

Registrace se obnovuje jednou
Ceníku.

ročně hradou registračníhopoplatku d!e platného

Povinné daje pro registraci
Jméno a pňíjmení, trvalé byd!iště, celé datum narození. Pro usnadnění komunikace
kn|hovna dá!e eviduje telefon, pĚíp. e-mail registrovaného čtenáre. Prípadnou změnu
osobních rldajŮ je uživate| povinen ohlásit pĚi nejb|ižšínávštěvě knihovny.

Ukončeníregistrace
Uživatelem knihovny piestává b t ten, kdo:
o se sám odhlásí zYad uživatelrj;
o neobnoví registraci pro pĚíslušnéobdobí;
o myslně nebo z nedbalosti zaviní poškození knihovního dokumentu nebo zp sobí
knihovně jinou škodu a odmítá poskytnout pĚedepsanou náhradu;
o je vyIoučen z Ěad uživate|ri pro porušování Knihovního Ěádu.

2. ochrana

osobních dajú

Správce osobních dajŮ
Správcem osobních dajťt je místníknihovna. Knihovna zpracovává osobní daje na
zák|adě sm|ouvy o poskytováníslužeb (pĚihlášky) a V souIadu s obecnym naYízením o
ochraně osobních dajri Evropského par|amentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27.
dubna 201,6.

Úiet zprocování osobních dajŮ
Knihovn a zpracovává osobní tldaje

za

čelem

a) zajišťováníčinnostiknihovny a poskytování kvalitních služeb čtenáň m,
b) evide nce čte ná

i

c) ochrany majetku

a v1ipr3jče k,

a knihovního fondu,

d) statistického hodnocení činnosti
e) evidence pohledávek,

f)

zajišťováníku|turních a vzdělávacích akcí pro školy a Veiejnost.

Rozsah zpracování osobních dajťl
Knihovn a zpracovává osobní 11daje registrovanych uživatelrj v tomto rozsahu:

a) základní osobní daje: jméno, pĚíjmení,datum narození, adresa trvalého
byd Iiště;

b) kontaktníosobní daje, pokud je čtenáĚ uvede: telefon, e-mail;

c)

s|užebnír]daje: čísločtenáĚskéhopr kazu, datum registrace, pĚehIed
vri p jče k, u po m ín ky aj.

ZpŮsob uchování osobních dajú

osobní daje

uživateIrj uchovává knihovna v písemnépodobě Ve smlouvě o
poskytování služeb (pĚihláška). Písemnosti jsou uchovávány V uzamčen1ich
prostorách.

PĚístup k těmto osobním daj m má pověĚen1i knihovník místníknihovny, dá|e
zaměstnanci Městské knihovny Zábleh a pověĚení pracovníci Městské knihovny
šumperk.

Doba uchování osobních dajú a jejich likvidace
Knihovna uchovává

osobní daje registrovaného uživatele po dobu registrace

a dva

roky po ukončeníregistrace, pokud uživate! nemá vrjči knihovně nevypoiádané
závazky.

osobní d aje zaznamenané v písemnépodobě knihovna likviduje skartací.

Práva užÍvatelťtjako subjektŮ osobních dajú
Uživate| má právo na piístup k

osobním daj

m, jejich opravu nebo

vrimaz,pop|ípadě
omezení zpracování, a vznést námitku proti zpracování. Uživatel má rovněž právo
podat stížnostna dozorovy |.iĚad (Úrao pro ochranu osobních ridajrl).

3. Vypújční rád
Pro p jčováníknihovních fondťr p|atí obecná ustanovení občanskéhozákoníku o
pťrjčován í věci.

VypújčnílhŮta, prodlužování(prolongace), upomínky

V'fp jčnílhŮta je 35 dní. Uživate| m že požádat pĚed uplynutím v'ip jčnílhrity knih
o jejíprodloužení.V'ip jčku nelze prod|oužit v pĚípadě, že knihu žádá dalšíčtenáĚ.
Čtenái je povinen vrátit knihu Ve stanovené Ih tě a V neporušeném stavu. Pokud
uživateI dokumenty nevrátí, knihovna je povinna vymáhat je prostiednictvím
upomínek, prípadně právnícestou. V še pop|atkri z prod|ení(upomínek) je stanovena
platnri m Ceníkem. Knihovna si vyh razuje právo pozastavit uživateli da|šípújčování až
do vrácení u pom ína n ch vriprijček.
Ztráta nebo poškozeníknihovního dokumentu
Za v'/pújčkyzodpovídá vždy uživatel, na jehož jméno je čtenáŤskrf prŮkaz vystaven,

v pĚípadě nez|etilrich dětí jejich zákonn1i zástupce. Uživatel je povinen nak|ádat
s vypr3jčen1imi dokumenty šetrně, nese za ně veškerou odpovědnost po celou dobu
v pr3jčky.Je nepĚípustnépodtrhávání, vpisování poznámek či jiné poškození.Ztrátu

nebo poškození knihovního dokumentu je uživatel povinen nahradit.

Zjištěnézávady dokumentu uživate| ohlásí pĚed provedením vripťrjčkyknihovníkovi.
Poškozeníknihovních dokument zjištěné pÍi vracení hradí uživateI iv pĚípadě, že
poškození by|o zp sobeno již dňíve, a|e uživatel na ně pii pĚevzetí neupozorni|.

Uživatelje povinen bezodk|adně uvědomit knihovnu o ztrátě, zničenínebo poškození
vypťrjčenéhodokumentu. Podle rozhodnutí knihovny je povinen zprisobenou škodu
na h rad it tím, že
:

o
o
o

obstará stejnrf dokument (knihu, časopis, audioknihu) téhožvydání a odevzdá
knihovně jako náhradu;
v pĚípadě, že knihovníjednotka nenína trhu, zaplatí cenu, kterou určíknihovna;
pii poškození knihovního dokumentu nahradíknihovně nákIady na jeho opravu.

Ve všech pfípadech náhrady dokumentu je uživatel povinen zap|atit pop|atekzajeho

nové knihovnické zpracování dle platného Ceníku. Do vyiešen í zpťrsobu náhrady
ztráty nebo poškozenídokumentu a uhrazení pĚíslušnch pohledávek má knihovna
právo pozastavit uživateli poskytování s!užeb.

4. PoÍádková opatrení
Uživatelé knihovny jsou povinni dodržovat Knihovní Ťád a iídit se pokyny pracovníkr3
knihovny. Dále jsou povinni chránit zaiízeníknihovny a její knihovní fondy, šetrně
zacházet s pouŽívanou technikou a čtenáiskymi pomrjckami a podrobit se kontro|ním
opatĚením nutn1im pro udrženípoiádku a ochrany majetku Ve správě knihovny.

V prostorách knihovny je tĚeba chovat se ohleduplně k ostatním a

zachovávat
pravidla slušnéhovystupování. Návštěvníci, kteÍíhluke m, zápachem, nevhodn m či
agresivn ím chová n ím obtěžujíostatn í, mohou byt z kn ihovny vyká záni. osobám
znečištěn'fm, podnapiltfm nebo pod vlivem omamn'fch |átek je vstup do knihovny
zakázán.
PĚi soustavném porušování Knihovního Ěádu nebo pĚi jeho jed norá zovém závažném

porušenímá knihovna právo zrušit uŽivateli č|enstvíještě pňed uplynutím
registračního období.

5. Závěrečná usta noven í
Knihovní rád v originálním zněníje uživatelrjm k dispozici u v1ipťrjčníhopultu.
Tento Knihovní rád nabrivá činnosti dnem
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cENíK
Registračnípoplatek

DospěIí

|et
a d chodci

Děti a m|ádež do 15

Studenti

rok
..:..,. Kč / rok
....... Kč / rok
...,.... Kč /

Poplatky z prodlení / upomínky
upomínka - pop|atek z prodlení(36 dníode dne vyp jčení) ...L...
2. upomínka (60 dníode dne vyp jčení)
.......
3. upomínka (80 dníode dne vyprijčení)
.:.....
4. upomínka (100 dníode dne vyprjjčení)
..'.....
5. upomínka - doporučen1i dopis (120 dníode dne vyprijčení) .......
1..

re
Kč
Kč
Kč
Kč

Finančnínáhrady za ztrátu nebo poškozenídokumentu

Kniha
Periodika

Poškození dokumentu odstranite!né v|astními silami

cena knihy + 100 Kč
cena periodika + 20 Kč
20 - 50 Kč d|e rozsahu škody

