VYSOKÁ ŠKOLA POLYTECHNICKÁ JIHLAVA
Prohlášení uživatele knihovny

Jméno a příjmení………………………………………………………………..................................................................
Kategorie uživatele (označte křížkem):
student VŠPJ – st. denní

zaměstnanec VŠPJ

absolvent VŠPJ

student VŠPJ – st. kombi.

posluchač U3V

externí uživatel

Datum narození ……………………………………………………………………..............................................................
Trvalé bydliště (včetně PSČ) ……………………………………………………............................................................
E-mail (nikoli VŠPJ)……………………………………............................................................................................
Telefonní číslo…………………………………………………………………………………………………………………………………….

Prohlašuji, že jsem seznámen/a s Knihovním řádem a provozními předpisy VŠPJ a zavazuji se tento
řád a předpisy respektovat. Dále souhlasím s následujícími podmínkami:
1. Při absenčních výpůjčkách prováděných přes automatizovaný systém se nebude potvrzovat každá
výpůjčka podpisem uživatele, ani její vrácení nebude písemně potvrzováno. Kontrolu provedu
sám/sama při vypůjčení a při vracení publikací po přihlášení do svého uživatelského konta
v internetovém katalogu knihovny.
2. Veškeré informační zdroje budu využívat jen pro svoji potřebu, pro nekomerční účely a v souladu
se všemi ostatními podmínkami poskytovatelů. Jsem si vědom/a, že informační zdroje jsou určeny
pouze pro vzdělávací a studijní účely. V případě porušení tohoto ustanovení se zavazuji uhradit
vzniklou škodu.
3. Pořízené kopie dokumentů budu využívat pouze pro vlastní potřebu a budu dodržovat etiku jejich
citování dle platné legislativy.
4. Ztrátu či odcizení identifikačního průkazu či průkazky uživatele knihovny VŠPJ neprodleně ohlásím
zaměstnancům knihovny. Právě tak bez prodlení nahlásím i jakoukoli změnu evidovaných kontaktních
a identifikačních údajů.

Informace o zpracování osobních údajů
1. Beru na vědomí, že Vysoká škola polytechnická Jihlava (VŠPJ) zpracovává moje osobní údaje
v tomto rozsahu: jméno, příjmení, datum narození, číslo OP, číslo studenta, login VŠPJ, pohlaví,
e-mailová adresa, telefonní číslo, trvalé bydliště, kontaktní korespondenční adresa, kategorie

uživatele. Podrobnosti o zpracování osobních údajů jsou uvedeny v příloze číslo 3 knihovního řádu
a na stránce http://www.oou.cloud/katalog/sady?u_id=281 v sekci Databáze informací o zpracování
osobních údajů.
2. Osobní údaje, které jsou předmětem tohoto souhlasu, budou použity pouze za účelem evidence
uživatele knihovních a informačních služeb VŠPJ a k plnění smluvních povinností při využívání
knihovních a informačních služeb v rozsahu Knihovního řádu VŠPJ a provozních předpisů VŠPJ.
3. Osobní údaje se zpracovávají po dobu trvání přístupu ke službám knihovny VŠPJ (tj. po dobu
platnosti registrace) a po dobu následujících tří let od skončení platnosti registrace, případně tři roky
od data vypořádání všech závazků subjektu údajů vůči Centru knihovnických a edičních služeb VŠPJ.
4. Souhlasím s tím, že VŠPJ je oprávněna poskytnout výše specifikované osobní údaje svým smluvně
vázaným partnerům, kteří zaručují stejné podmínky zpracování osobních údajů, jaké deklaruje VŠPJ
ve své Směrnici k ochraně osobních údajů, a to výhradně za účelem dosažení výše uvedeného účelu.
5. Beru na vědomí, že zpracování poskytnutých osobních údajů bude probíhat v souladu s příslušnými
právními normami o ochraně osobních údajů (zákon 101/2000 Sb.) a s Nařízením Evropského
parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se
zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné
nařízení o ochraně osobních údajů). Jedná se zejména o respektování následujících zásad: zákonnost,
korektnost a transparentnost ve vztahu k subjektu osobních údajů, legitimita účelu i způsobů
zpracování, minimalizace rozsahu, přesnost a aktuálnost, časová omezenost uložení a zachování
integrity a důvěrnosti.
6. Jsem si vědom/a svých práv na přístup, opravu, výmaz, omezení zpracování, přenositelnost údajů,
vznesení námitky, odvolání souhlasu, absenci profilování a podání stížnosti k dozorovému úřadu,
kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů.
7. Svým popisem stvrzuji, že všem výše uvedeným skutečnostem plně rozumím a dobrovolně je
akceptuji.

V Jihlavě dne …………………………

…………………………………podpis uživatele

Razítko Ústřední knihovny VŠPJ:

…………………………………podpis knihovníka

