
 
 

   
            

 
 

Souhlas se zpracováním osobních údajů pro přístup k dílům nedostupným na 

trhu v Národní digitální knihovně. 
 

Já, níže podepsaný registrovaný čtenář Knihovny města Mladá Boleslav, stvrzuji svým podpisem 

souhlas se zpracováním svých osobních údajů k níže uvedeným účelům. 

 

 

Jméno a příjmení uživatele: 

 

Emailová adresa uživatele: 

 

1. Jako uživatel a registrovaný čtenář Knihovny města Mladá Boleslav se zavazuji respektovat 

základní práva a povinnosti uživatele NDK (Národní digitální knihovna).  

 Uživatel je oprávněn číst díla obsažená v NDK 

 Uživatel je povinen chovat se při využívání NDK tak, aby nemohlo dojít k porušení nebo 

ohrožení: 

o osobnostních práv 

o autorskomajetkových práv autora, dědiců a vykonavatelů práv k dílu 

 Uživatel nesmí v NDK: 

o narušovat bezpečnost, celistvost a obecně provoz NDK 

o strojově vytěžovat NDK 

o stahovat, ukládat, kopírovat, rozšiřovat a poskytovat dalším osobám (elektronicky 

nebo v tištěné podobě) díla, k nimž získal přístup po přihlášení do NDK 

o užít pro podnikání nebo jiné hospodářské účely díla, k nimž získal přístup po 

přihlášení do NDK 

 Uživateli bude zablokován účet v případě, že bude zjištěno: 

o nestandardní využití zobrazovaných děl 

o strojové vytěžování NDK 

 Pokud se uživatel dopustí porušení podmínek užití a porušení ustanovení autorského 

zákona, příslušná instituce, v níž má daný uživatel registraci, poskytne na základě 

odůvodněného požadavku kolektivním správcům (DILIA, OOA-S) nebo příslušným 

držitelům práv veškeré potřebné údaje o uživateli a o rozsahu porušení povinností uživatele 

a o rozsahu vzniklé škody nebo jiné újmy 



 
 

Díla chráněná autorským zákonem jsou v NDK při čtení označená speciálním pruhem s textem 

„Dílo nedostupné na trhu“ nebo „Neveřejné dílo“, základní identifikací uživatele a datem. 

 

2. Jako uživatel a registrovaný čtenář Knihovny města Mladá Boleslav souhlasím s poskytnutím 

svých osobních údajů potřebných pro poskytnutí služby přístupu k dílům nedostupným na trhu v 

Národní digitální knihovně, kterou spravuje Národní knihovna ČR. 

Záznam o uživateli vede Národní knihovna v databázi uživatelů. Databáze uživatelů je součástí 

systému NDK a slouží k identifikaci uživatelů. Databázi uživatelů spravuje Národní knihovna v 

souladu s Nařízením EU a v souladu s účely uvedenými ve Smlouvě, ve zvláštní smlouvě, uzavřené 

mezi Národní knihovnou a Zastupovanou knihovnou a ve Všeobecných podmínkách. Národní 

knihovna uživatelům/registrovaným čtenářům garantuje, že jejich osobní údaje nezpracovává k 

jiným než smluveným účelům, anebo na základě zákonných povinností a oprávněných zájmů 

správce a chrání jejich osobní údaje před neoprávněným či nahodilým přístupem, zneužitím a jiným 

neoprávněným využitím. Zastupovaná knihovna je povinna zajistit informovanost 

uživatelů/registrovaných čtenářů o podmínkách užívání služby, jakož i o způsobu, jak bude 

nakládáno s osobními údaji uživatelů/registrovaných čtenářů opatřenými v souvislosti s 

poskytováním služby. Mezi tyto povinnosti patří uchovávání identifikace uživatele / registrovaného 

čtenáře, a to po dobu 3 let od ukončení přístupu uživatele anebo od ukončení registrace 

registrovaného čtenáře. Zastupovaná knihovna přitom bude postupovat v souladu s Nařízením EU. 

V souladu s Nařízením EU se zpracovávají následující údaje v souvislosti s přístupem do NDK:  

Zpracovávané osobní údaje  

• Cookies Google Analytics – SessionID  

                                                 IP adresa  

                                                 Demografické údaje 

•Relace připojení – SessionID  

                                Emailová adresa (pokud obsahuje osobní údaje) a afiliace  

                                IP adresa, ze které je zahájena komunikace  

                                Komunikace připojení se serverem   

• E-mailová komunikace - Emailová adresa (pokud obsahuje osobní údaje)  

                                          IP adresa, ze které je zahájena komunikace  

                                         Údaje, které dobrovolně poskytne uživatel v rámci komunikace za účelem                    

                                         vybavení této komunikace 

Doba, po kterou jsou zpracovány osobní údaje   

• Cookies relace připojení - po dobu trvání připojení  

• Relace připojení - po dobu nezbytně nutnou k detekci neorganického chování uživatelů a nezbytně 

nutnou pro statistické přehledy o Cookies  

• Google Analytics - po dobu nezbytně nutnou pro statistické přehledy  

• Emailová komunikace - 6 měsíců od ukončení vzájemné komunikace  



 
 

Účel a způsob zpracování   

• Zajištění autorizovaného přístupu uživatele   

• Statistické přehledy   

• Detekce organického využívaní   

• Odpovědi na dotazy a komunikace s uživateli  

Právní důvod zpracování  

Zpracování osobních údajů je prováděno na základě zákonných povinností a oprávněných zájmů 

správce. 

Podání a stížnosti  

Pro účely podání žádostí dle čl. 13 a 14 Nařízení EU se lze obrátit na příslušný útvar Národní 

knihovny prostřednictvím standardní písemné korespondence (heslo GDPR), e-mailové adresy 

gdpr@nkp.cz nebo datové schránky 5qt8sy8. Uživatel má právo se obrátit v případě porušení 

povinností správcem na Úřad pro ochranu osobních údajů se žádostí o zajištění opatření k nápravě. 

Kontakt: Úřad pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 17000 Praha 7, tel. linka: 420 234 

665 111 (ústředna), https://www.uoou.cz. 

 
 
 
Datum………………………… 

 

 

Podpis………………………….  

 


