SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ
PRO VYUŽITÍ SLUŽBY „Elektronické zasílání informačních e-mailů z AKS Clavius“

1. Správce – totožnost a kontaktní údaje:
Městská knihovna Lipník nad Bečvou, příspěvková organizace, náměstí T. G. Masaryka
11, 751 31 Lipník nad Bečvou, IČO 70866341. Datová schránka: dd4k5di, e-mail:
knihovna@mek-lipniknb.cz

2. Účel zpracování: Městská knihovna Lipník nad Bečvou nabízí čtenářům službu ve
formě elektronického zasílání upomínek, avíz o rezervacích knih, časopisů a MVS a
pozvánek na akce knihovny na předem udanou e-mailovou adresu. Aby mohla být
služba poskytována a vaše osobní údaje používány zákonným způsobem, je třeba udělit
souhlas se zpracováním osobních údajů.

3. Kategorie zpracovávaných osobních údajů:
e-mail
jméno, příjmení - zde jen pro účely evidence udělených souhlasů

4. Kategorie příjemců údajů:
Správce – Městská knihovna Lipník nad Bečvou, příspěvková organizace. Osobní údaje
nejsou předávány jiným osobám.

5. Doba poskytnutí souhlasu:

6.

Souhlas se poskytuje na dobu určitou a tou je platné trvání členství nebo do vypořádání
závazků čtenáře vůči knihovně a uchovávány 100 dnů od skončení registrace nebo
vypořádání závazků čtenáře vůči knihovně. Následně jsou osobní údaje anonymizovány.
Právo poskytovatele osobních údajů:
Máte právo kdykoliv tento souhlas odvolat. Odvoláním souhlasu nezaniká právo na
zpracování výše uvedených osobních údajů před odvoláním souhlasu. Pokud přestanete
mít zájem o elektronické zasílání informačních e-mailů, je nezbytné toto sdělit Správci.
Žádost o ukončení doručování e-mailových zpráv Vašeho zájmu lze zaslat e-mailem
nebo písemně cestou datové schránky Správce či písemně na výše uvedený kontakt
Správce.

7. Adresa pro zaslání souhlasu s e-mailem:
dospele@mek-lipniknb.cz

8. Udělení souhlasu:
Ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 o ochraně fyzických
osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o
zrušení směrnice 95/46/ES a v souladu s platnou legislativou České republiky na
ochranu osobních údajů uděluji tímto souhlas výše uvedenému správci se zpracováním
těchto mých osobních údajů za účelem zasílání informačních e-mailů z AKS Clavius.
e-mail
jméno, příjmení
V případě čtenáře do 15 let uveďte kontakty na zákonného zástupce.

9. Aby souhlas mohl být akceptován, vyplňte souhlas osobně v knihovně nebo vyplněný
souhlas odešlete z e-mailové adresy, kterou poskytujete jako osobní údaj a která bude
Vámi využívána pro službu „Elektronické zasílání informačních e-mailů z AKS Clavius“.
Do názvu e-mailu napište „SOUHLAS S INFORMAČNÍMI E-MAILY“.
V Lipníku nad Bečvou dne

