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Akademická knižnica VŠMU, Zochova 1, 813 01 Bratislava 

 
 

Informácie o ochrane osobných údajov 
 
Platnosť od 25.5.2018 

 
V súvislosti so spracovaním Vašich osobných údajov zo strany Akademickej knižnice VŠMU ako 

prevádzkovateľa, Vám ako používateľovi knižnice, ktorej osobné údaje spracúvame (ďalej len 

„dotknutá osoba“) týmto poskytujeme informácie podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady 

(EÚ) 2016/679 a Zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov. 

 

Prevádzkovateľ osobných údajov 

Akademická knižnica VŠMU, Zochova 1, 813 01 Bratislava   

Telefónne číslo:02/59303518, 02/59303515, E-mail: kniznicavsmu@vsmu.sk, www.vsmu.sk 

(ďalej len AK VŠMU) 

 

Účely spracúvania osobných údajov zo strany prevádzkovateľa 

Knižnično-informačné služby,  

- registrácia a evidencia dotknutej osoby 

- starostlivosť o dotknutú osobu (napr. elektronická komunikácia, upomienky vo forme sms, 

mail), potvrdenie o výpožičke, vybavovanie výpožičiek vrátane rezervácie, prolongácia 

výpožičky, poskytovanie informácií, návrh dotknutej osoby na zakúpenie dokumentu, 

požiadavka na digitalizáciu  

- upomienková agenda riaditeľa 

- ponuka služieb (spracovanie rešerše, článková bibliografia podľa požiadaviek dotknutej 

osoby, ponuka informačného vzdelávania) 

- spracovanie evidencie záznamov umeleckej a publikačnej činnosti 

 

Právnym základom spracovania osobných údajov je ustanovenie zákona o knižniciach č. 126/2015, že 

knižnica je oprávnená na účel poskytovania knižnično-informačných služieb spracovávať osobné 

údaje aktívnych používateľov v rozsahu: meno,  priezvisko, titul, adresa trvalého bydliska, adresa 

prechodného bydliska, dátum a miesto narodenia, číslo dokladu totožnosti a jeho platnosť, 

najvyššie dosiahnuté vzdelanie, status (kategóriu), telefónne číslo, emailová adresa. 

Súhlas dotknutej osoby sa nevyžaduje aj v prípade, ak AK VŠMU ako prevádzkovateľ poveruje 

spracúvaním osobných údajov sprostredkovateľa (a teda dochádza k poskytnutiu osobných údajov 

inej osobe, ktorá pre knižnicu a v jej mene vykonáva určitú činnosť). Na spracovanie ďalších osobných 

údajov nad rozsah tohto ustanovenia je potrebný súhlas dotknutej osoby. 
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Anonymizácia (pseudonymizácia) osobných údajov v AKIS  

 

Osobné údaje sa v automatizovanom knižnično-informačnom systéme (AKIS) automaticky vymažú 

v konte používateľa, ktoré nie sú zmazané, ale už mu uplynul nevyhnutný časový odstup od 

posledného zaplatenia registračného poplatku, nemá aktívne výpožičky, rezervácie, objednávky. 

Anonymizácia osobných údajov sa vykonáva formou nastavených automatizovaných skrípt pre 

osobné údaje v konte používateľa - bez možnosti ich vrátenia. Za osobný údaj je považovaná aj 

história výpožičiek dotknutej osoby, preto môže požiadať o jej anonymizáciu. Súčasne s históriou 

výpožičiek sa používateľovi k určenému termínu anonymizuje aj história jeho poplatkov a služieb, 

ktorých hodnota bola nulová (nenulové položky zostávajú zachované v oprávnenom záujme, ktorým 

je evidencia účtovných dokladov a ich položiek). 

U používateľa, ktorý má nevysporiadané záväzky (výpožičky), dochádza k obmedzeniu ochrany 

osobných údajov v dôsledku oprávneného záujmu prevádzkovateľa. 

Lehoty pre anonymizáciu osobných údajov  

- u používateľa, ktorý dlhodobo nevyužíva služby knižnice – 365 dní odkedy je preukaz 

neplatný 

- u aktívneho používateľa (= má v danom roku uhradený registračný poplatok) – 1825 dní (5 

rokov) 

- u aktívneho používateľa zmazanie histórie výpožičiek (vrátených pred touto dobou) – 365 dní 

 

Práva dotknutej osoby 

- právo požadovať prístup k svojim osobným údajom 

- právo na opravu osobných údajov u prevádzkovateľa na základe (ústna, písomná žiadosť) 

- právo na vymazanie osobných údajov u prevádzkovateľa -  anonymizáciu osobných údajov  

- právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov (písomná žiadosť) 

- právo na prenositeľnosť údajov, ak je to technicky možné 

- právo na zmenu prístupového hesla v konte používateľa 

- právo na vymazanie „zabudnutie“ histórie výpožičiek 

- právo na podanie sťažnosti, ktorá sa týka ochrany osobných údajov 

- právo podať návrh na začatie konania podľa § 100 zákona č. 18/2018 

 

Dotknutá osoba si uvedené práva uplatňuje v súlade s Nariadením a zákonom o ochrane osobných 

údajov. Voči AK VŠMU si dotknutá osoba môže svoje práva uplatniť prostredníctvom písomnej 

žiadosti alebo elektronickými prostriedkami. V prípade, že dotknutá osoba požiada o ústne 

poskytnutie informácií, informácie sa môžu takto poskytnúť za predpokladu, že dotknutá osoba 

preukázala svoju totožnosť. 

V prípade záujmu o podrobnejšie informácie kontaktujte e-mailom na kniznicavsmu@vsmu.sk  

Aktuálne informácie budú zverejnené na webovej stránke www.vsmu.sk v sekcii Akademická knižnica 

VŠMU – Ochrana osobných údajov a tiež na všetkých pracoviskách knižnice VŠMU.   
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