Informácie podľa § 19 a § 20 a oznámenia podľa § 21 až 28 a 41 Zákona č. 18/2018 Z. z.
o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

PRÁVA DOTKNUTEJ OSOBY –
FO –ZAMESTNANCI, POUŽÍVATELIA SLUŽIEB KNIŽNICE
INFORMÁCIA – WEBOVÁ STRÁNKA - Dotknuté osoby
Knižnica Antona Bernoláka v Nových Zámkoch ako prevádzkovateľ, ktorý spracúva
osobné údaje dotknutých fyzických osôb – FO –zamestnancov, používateľov služieb knižnice
Vám, podľa § 19 a § 20 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene
a doplnení niektorých zákonov, poskytuje nasledovné informácie:
a) Knižnica Antona Bernoláka v Nových Zámkoch (KAB) so sídlom Turecká 36 a Radničná
3 – Oddelenie odbornej literatúry (OOL), Nové Zámky, telefón 035/6400386, e-mail:
director@abkniznica.sk, IČO 36102628 je prevádzkovateľom WEBOVEJ STRÁNKY – ISOÚ,
v ktorom budú a sú vaše údaje spracúvané vo vymedzenom rozsahu (www.abkniznica.sk),
b) má určenú zodpovednú osobu, kontaktné údaje: Mária Feldinszká, Úsek bibliografie a
regionalistiky KAB, Turecká 36, 940 01 Nové Zámky, telefón 035/6400385, email
personalistika@abkniznica.sk,
c) účelom spracúvania osobných údajov (OÚ) bude a je plnenie informačných
a propagačných povinností zamestnávateľa voči verejnosti – propagácia podujatí a ich
dokumentácia formou fotografií; - propagácia osobností okresu Nové Zámky (personálne
bibliografie, biografie, kalendáre výročí); - poskytovanie informácií v potrebnom rozsahu
(zmluvy, objednávky, faktúry); - plnenie povinností súvisiacich so zaradením zamestnancov do
organizačnej štruktúry a uvádzaní kontaktných údajov v súlade s platnou legislatívou; právnym základom spracúvania osobných údajov sú platné legislatívne zákony:
- Zákon č. 126/2015 Z. z. o knižniciach a o zmene a doplnení... ,
- Zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
(§ 78 (3)),
- Zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám...,
d) príjemcovia OÚ sú: návštevníci webovej stránky – používatelia služieb knižnice, široká
verejnosť,
e) OÚ sú uchovávané podľa platného právneho základu, ich aktuálnosti,
f) dotknuté osoby majú právo na: prístup k svojim OÚ, opravu, vymazanie, obmedzenie
spracúvania, námietky, prenosnosť
g) dotknuté osoby majú právo vedieť, že zverejnené údaje sú potrebné v súvislosti
s plnením úloh prevádzkovateľa vo verejnom záujme, - plnením pracovných, služobných
a funkčných povinností DO,
h) používatelia majú právo podať návrh na začatie konania o ochrane OÚ podľa § 100
zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane OÚ,
i) poskytovanie OÚ je zákonnou požiadavkou,
j) poskytnutie uvedených informácií dotknutej osobe ak OÚ neboli získané od nej, o
zdroji, z ktorého pochádzajú je povinný prevádzkovateľ poskytnúť najneskôr do jedného
mesiaca po získaní OÚ, okrem ustanovení uvedených v zákone.
Z webovej stránky knižnice sa verejnosť môže dostať do facebooku knižnice, kde sa
propagujú podujatia a uverejňujú fotografie z podujatí.
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Knižnica prostredníctvom služby KONTO ČITATEĽA na webovej stránke knižnice
umožňuje používateľom služieb knižnice po dodržaní podmienok prihlásenia vstúpiť do svojho
konta v knižnično-informačnom systéme DaWinci „čitateľ“, ktorý podlieha bezpečnostnej
politike poskytovateľa a prevádzkovateľa služby.
Prevádzkovateľ je povinný poskytnúť dotknutej osobe pred ďalším spracúvaním osobných
údajov informácie o inom účele a ďalšie relevantné informácie uvedené v bode e) až j) ak má
prevádzkovateľ v úmysle ďalej spracúvať osobné údaje na iný účel ako ten, na ktorý boli
získané.
Prevádzkovateľ má zavedenú povinnú ochranu OÚ dotknutých osôb, ktorá spočíva v prijatí
primeraných technických a organizačných ochranných opatrení na zabezpečenie a
preukázanie toho, že spracúvanie OÚ sa vykonáva v súlade so zákonom č. 18/2018 Z.z. o
ochrane OÚ a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
ÚČINNOSŤ: 25. 5. 2018
V Nových Zámkoch, dňa 21. 5. 2018

Mgr. Ľubica Červená, riaditeľka

Vymedzenie základných pojmov na účely tohto zákona
(Zákon č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. S. 2-4.)
1) Osobnými údajmi sú údaje týkajúce sa identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osoby, ktorú možno identifikovať
priamo alebo nepriamo, najmä na základe všeobecne použiteľného identifikátora, iného identifikátora, ako je napríklad
meno, priezvisko, identifikačné číslo, lokalizačné údaje, alebo online identifikátor, alebo na základe jednej alebo viacerých
charakteristík alebo znakov, ktoré tvoria jej fyzickú identitu, fyziologickú identitu, genetickú identitu , psychickú identitu,
mentálnu identitu, ekonomickú identitu, kultúrnu identitu alebo sociálnu identitu.
2) Dotknutou osobou každá fyzická osoba, ktorej osobné údaje sa spracúvajú.
3) Prevádzkovateľom každý, kto sám alebo spoločne s inými vymedzí účel a prostriedky spracúvania OÚ a spracúva ich vo
vlastnom mene; prevádzkovateľ alebo konkrétne požiadavky na jeho určenie môžu byť ustanovené v osobitnom predpise
alebo medzinárodnej zmluve, ktorou je Slovenská republika viazaná, ak takýto predpis alebo táto zmluva ustanovuje účel a
prostriedky spracúvania osobných údajov.
4) Sprostredkovateľom každý, kto spracúva osobné údaje v mene prevádzkovateľa.
5) Zodpovednou osobou osoba určená prevádzkovateľom alebo sprostredkovateľom, ktorá plní úlohy podľa tohto zákona.
6) Príjemcom každý, komu sa OÚ poskytnú.
7) Spracúvaním OÚ spracovateľská operácia alebo súbor spracovateľských operácií s OÚ alebo so súbormi OÚ, najmä
získavanie, zaznamenávanie, usporadúvanie, štruktúrovanie, uchovávanie, zmena, vyhľadávanie, prehliadanie, využívanie,
poskytovanie prenosom, šírením alebo iným spôsobom, preskupovanie alebo kombinovanie, obmedzenie, vymazanie, bez
ohľadu na to, či sa vykonáva automatizovanými prostriedkami alebo neautomatizovanými prostriedkami.
8) Pseudonymizáciou (Anonymizáciou) spracúvanie OÚ spôsobom, že ich nie je možné priradiť ku konkrétnej dotknutej osobe
bez použitia dodatočných informácií.
9) Informačným systémom akýkoľvek usporiadaný súbor OÚ, ktoré sú prístupné podľa určitých kritérií, bez ohľadu na to, či
ide o systém centralizovaný, decentralizovaný alebo distribuovaný na funkčnom alebo geometrickom základe.
10) Súhlasom dotknutej osoby akýkoľvek vážny a slobodne daný, konkrétny, informovaný a jednoznačný prejav vôle
dotknutej osoby vo forme vyhlásenia alebo jednoznačne potvrdzujúceho úkonu, ktorým dotknutá osoba vyjadruje súhlas so
spracúvaním svojich osobných údajov.
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