Informovanosť dotknutej osoby pri získavaní osobných údajov
kamerovým záznamom

Hontiansko-novohradská knižnica A. H. Škultétyho vo Veľkom Krtíši získava a spracováva
osobné údaje používateľov knižnice v súlade s ustanoveniami Zákona NR SR č. 18/2018 Z. z.
o ochrane osobných údajov a GDPR.
Identifikačné údaje prevádzkovateľa: Hontiansko-novohradská knižnica A. H. Škultétyho
Nám. A. H. Škultétyho č. 5, 990 01 Veľký Krtíš
tel. 047/48 306 75, 48 302 24, e-mail: info@hnk-vk.sk
Kontaktné údaje zodpovednej osoby: e-mail: zodpovednaosoba@hnk-vk.sk, 047/48 302 23
Výstupy z kamier sú zaznamenávané na PC centrálneho pultu a po uplynutí 15 dní sú vymazávané.
Účel spracovávania osobných údajov: Spoločné priestory s MsKS pred vstupom do knižničnoinformačných služieb v kultúrnom dome sú monitorované kamerovým systémom so záznamom zo
účelom ochrany majetku.
Kategória príjemcov osobných údajov: zamestnanci knižnice; osobné údaje nie sú poskytované
ďalším príjemcom s výnimkou orgánov činných v trestnom konaní v prípade poškodenia majetku.
Knižnica osobné údaje nezamýšľa prenášať do tretej krajiny.
Doba uchovávania osobných údajov: Knižnica uchováva kamerový záznam návštevníkov –
dotknutých osôb, pohybujúcich sa v daných priestoroch na PC centrálneho pultu po dobu max. 15
dní. Po uplynutí tejto doby sú kamerové záznamy vymazané. Žiadne kópie záznamov sa nevyhotovujú
a neuchovávajú.
Registrovaný čitateľ – dotknutá osoba má právo:
 na prístup k osobným údajom na kamerovom zázname
 požiadať pracovníka knižnice na centrálnom pulte výpožičiek o informácie o nakladaní s jeho
osobnými údajmi – kamerovom zázname
 na opravu neaktuálnych údajov
 na vymazanie, prípadne obmedzenie ich spracovávania a má právo namietať proti ich
spracovávaniu
 na preniesť osobné údaje, ktoré knižnici poskytla ďalšiemu prevádzkovateľovi, akt je to
technicky možné
 požiadať o trvalú likvidáciu svojich osobných údajov
 kedykoľvek svoj písomný súhlas odvolať a to písomne (rovnako, ako ho poskytla)
 podať návrh na začatie konania podľa § 100 zákona o ochrane osobných údajov.
Knižnica ako prevádzkovateľ: poskytne registrovanému používateľovi na jeho žiadosť náhľad ku
kamerovému záznamu
Požiadavka poskytnutia osobných údajov: oprávnený záujem na ochranu knižničného fondu a
majetku
Knižnica nevyužíva osobné údaje za účelom profilovania používateľov.

