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Č.j:  
 

Dodatok č. 2  

ku  

Knižničnému a výpožičnému poriadku Kysuckej knižnice v Čadci. 

 

V súvislosti so zmenou Zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene s doplnení 
niektorých zákonov a Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane 
fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov vydáva 
Kysucká knižnica v Čadci tento Dodatok č. 2 ku  Knižničnému a výpožičnému poriadku Kysuckej 
knižnice v Čadci: 
 
Článok 5 Používatelia služieb knižnice a prístupnosť knižnice bod 5.2. ods. A. písm. a) sa mení 
na:  
a) dieťa vo veku do 15 rokov so súhlasom zákonného zástupcu (svoj súhlas s členstvom a 

prebratie záväzkovo-právnej zodpovednosti potvrdí zákonný zástupca podpisom na prihláške 
za čitateľa). 

 
Článok 5 Používatelia služieb knižnice a prístupnosť knižnice bod 5.2. ods. A. písm. b) sa mení 
na:  
b) každý občan SR nad 15 rokov, ktorý má možnosť knižnicu pravidelne navštevovať. Svoju 

totožnosť musí preukázať právoplatným dokladom (občianskym preukazom, služobným 
preukazom, prípadne iným dokladom potvrdzujúcim totožnosť), držitelia preukazu ZŤP, 
ZŤP-S pri uplatňovaní zľavneného zápisného predložia príslušný doklad, študenti študentský 
preukaz, nezamestnaní potvrdenie z Úradu práce, rodiny a sociálnych vecí.  
 

Článok 5 Používatelia služieb knižnice a prístupnosť knižnice bod 5.2. ods. A. sa dopĺňa o text  
písm. d) na: 

ak fyzická osoba, resp. jej zákonný zástupca, odmietne uviesť v prihláške povinné osobné 
údaje potrebné na jeho identifikáciu (meno a priezvisko, dátum narodenia, adresa trvalého 
bydliska, resp. adresa prechodného bydliska, druh a číslo osobného dokladu), nemôže 
uzavrieť s knižnicou záväzkovo-právny vzťah nevyhnutý pre poskytovanie služieb.  
 

Článok 5 Používatelia služieb knižnice a prístupnosť knižnice bod 5.3. sa mení na: 

5.3.1. Knižnica sa zaväzuje spracovávať osobné údaje registrovaných používateľov, resp. ich 
zákonných zástupcov v zmysle Zákona č. 18/2018 Z.z. ochrane osobných údajov a o 
zmene a doplnení niektorých zákonov a Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 
2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe 
takýchto údajov. 



5.3.2. Legislatívnym rámcom pre spracovanie osobných údajov používateľov je Zákon č. 
126/2015 Z. z. o knižniciach, ktorý v § 18 Práva knižnice určuje rozsah spracovania 
osobných údajov. Podpísaním prihlášky vzniká medzi používateľom a knižnicou zmluvný 
vzťah v zmysle zákona č. 40/1965 Zb. Občiansky zákonník. 

5.3.3. Po skončení členstva, vyrovnaní záväzkov voči knižnici a po splnení zákonom daného 
účelu štatistického vykazovania sú osobné údaje v databáze  zlikvidované najneskôr do 3 
rokov od skončenia členstva alebo i skôr na základe písomnej žiadosti používateľa. 
Likvidácia sa uskutočňuje: 
- skartovaním prihlášky a iných fyzických dokumentov, 
- anonymizáciou osobných údajov v počítačovej databáze; anonymizované, 
- údaje sú ďalej používané len pre štatistické účely bez väzby na konkrétneho používateľa. 

5.3.4. Informácie o svojich aktivitách a podujatiach rozposiela knižnica len na základe súhlasu, 
ktorý je možné udeliť, resp. odvolať osobne v knižnici, telefonicky na čísle 041/4334616, 
0915 572 259 alebo mailom na adrese: sluzby@kniznica-cadca.sk. 

5.3.5. Počas vybraných kultúrnych a vzdelávacích podujatí knižnica zhotovuje fotodokumentáciu 
na dokumentačné a archívne účely s cieľom pozitívnej propagácie knižnice. Pokiaľ si 
účastník podujatia nepraje byť zachytený v dokumentačných materiáloch, oznámi túto 
skutočnosť organizátorom pred začiatkom podujatia. 

5.3.6. Prístup k osobným údajom majú iba tí zamestnanci knižnice, od ktorých to vyžaduje 
plnenie pracovných úloh. O zistených údajoch sú povinní zachovávať mlčanlivosť, a to aj 
po zaniknutí pracovného pomeru. 

 
Článok 6 Čitateľský preukaz a členstvo v knižnici bod 6.1. sa mení na: 
6.1. Čitateľský preukaz je doklad, ktorý oprávňuje využívať služby knižnice. Obdrží ho 

registrovaný používateľ po zaevidovaní prihlášky do systému za čitateľa a zaplatení 
členského poplatku. Čitateľský preukaz získa používateľ na základe vyplnenia prihlášky za 
čitateľa, po preukázaní sa preukazom totožnosti. Podpísaním prihlášky za čitateľa sa 
používateľ zaväzuje dodržiavať všetky ustanovenia Knižničného a výpožičného poriadku 
Kysuckej knižnice v Čadci. 

 
Tento dodatok č. 2 nadobúda účinnosť 23.11.2018 
 
 
V Čadci, dňa 23.11.2018 
 
 
 
 
 
 PhDr. Janka Bírová 

riaditeľka Kysuckej knižnice v Čadci 
 


