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Oznámení o zpracování evidence návštěvníků knihovny 
 

Městské středisko kultury a sportu (dále jen MSKS) je správcem osobních údajů, které nám 
Vy, jako subjekt údajů poskytnete. V městských knihovnách (dále jen MK) Dr. E. Beneše 21, 
Sezimovo Ústí, 391 01 a Školní nám. 1219, Sezimovo Ústí, 391 02 shromažďujeme následující 
kategorie osobních údajů: 

 identifikační údaje (jméno, příjmení, datum narození), 

 kontaktní údaje (telefonní číslo, e-mail, kontaktní adresa apod.). 

 fotografický a video záznam. 

Účel zpracování 
Vaše osobní údaje potřebujeme, abychom vám poskytli následující služby: 

 evidence účastníků soutěží, 
 evidence návštěvníků akcí (pokud je na akci nutná přihláška). 

Způsob zpracování 

Vaše osobní údaje jsou zpracovávány pracovníky MK v informačním systému MK, žádné další 
třetí strany nemají přístup k Vašim osobním údajům. 

Pořízený fotografický nebo video záznam může být využit ve veřejně dostupných tištěných 
informačních materiálech MSKS, v místním tisku, na webových stránkách nebo sociálních 

sítích pod správou MSKS. 

Doba uchovávání osobních údajů 

Pro uchovávání osobních údajů je stanovena lhůta 2 roky, poté dojde k vymazání osobních 
údajů z elektronických systémů, vč. sociálních sítí.  

Po uplynutí této doby jsou Vaše osobní údaje nevratně zničeny. Jakékoli osobní údaje, které 
máme k dispozici pro zajištění marketingových anebo servisních služeb, budou uchovávány 

až do okamžiku, kdy nám oznámíte, že tyto informace / služby již nechcete dostávat.  

Práva subjektů osobních údajů  
Pokud se domníváte, že jakékoliv námi zpracovávané Vaše osobní údaje nejsou správné 

nebo úplné, máte možnost požádat o nahlédnutí, jejich opravu nebo smazání.  

V případě, že si přejete vznést námitku, jak jsme zpracovali Vaše osobní údaje, obraťte se 
na nás na adrese mexus@sezimovo-usti.cz nebo písemně na adresu Městské středisko 
kultury a sportu, nám. Tomáše Bati 701, 391 02 Sezimovo Ústí. Následně se budeme Vaší 
námitkou zabývat a budeme s Vámi spolupracovat na jejím vyřešení. 

Pokud se i nadále domníváte, že s Vašimi osobními údaji nebylo zacházeno přiměřeně podle 
zákona, můžete kontaktovat Úřad pro ochranu osobních údajů a podat příslušnou stížnost. 
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