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Informovanie podľa čl. 13 GDPR pre dotknuté osoby 
 

IS knižnično-informačný systém 
 

Prevádzkovateľ: Hornonitrianska knižnica v Prievidzi, F. Madvu 2, 971 29  Prievidza, IČO: 

34059121, ktorý má určenú zodpovednú osobu (kontaktný mail: 

zodpovednaosobaoou@hnkpd.sk ), spracúva osobné údaje fyzických osôb jednotlivcov (t. j. 

dotknutých osôb) v informačnom systéme osobných údajov: „IS knižnično-informačný 

systém“ za účelom poskytovanie knižnično-informačných služieb, a to na právnom 

základe, ktorým je zákon č. 126/2015 Z. z. o knižniciach. Prevádzkovateľ získava osobné 

údaje priamo od dotknutej osoby. Dotknutá osoba je povinná poskytnúť osobné údaje 

prevádzkovateľovi, aby došlo k vzniku záväzkového vzťahu. 

Prevádzkovateľ spracúva kategórie osobných údajov: bežné osobné údaje a uchováva ich 

počas plynutia úložnej doby určenej v zmysle zákona č. 395/2002 Z. z. o archívoch 

a registratúrach a platného registratúrneho plánu (interného predpisu schváleného príslušným 

archívom), ak ich obsahujú registratúrne záznamy; tie osobné údaje, ktoré nie sú súčasťou 

registratúrnych záznamov, likviduje prevádzkovateľ ihneď po naplnení účelu ich spracúvania.  

Príjemcami osobných údajov, ktoré prevádzkovateľ spracúva, sú jednak tretie strany, ktoré 

majú na ne nárok na základe platných právnych predpisov (najmä kontrolné orgány, súdy), 

ako aj ostatní príjemcovia: samotné dotknuté osoby, oprávnené osoby, sprostredkovateľ, ak 

pôsobí.  

Oprávnené osoby prevádzkovateľa (osoby v pracovnoprávnom vzťahu), sú riadne poverené 

spracúvaním osobných údajov a poučené o povinnostiach vrátane povinnosti mlčanlivosti. 

Prevádzkovateľ nevykonáva s osobnými údajmi dotknutých osôb cezhraničný prenos do tretej 

krajiny, resp. medzinárodnej organizácie. 

Dotknutá osoba má právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k osobným údajom 

týkajúcich sa dotknutej osoby, právo na opravu osobných údajov, právo na vymazanie 

osobných údajov, právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov. Zároveň má dotknutá 

osoba právo podať návrh na začatie konania na Úrad na ochranu osobných údajov. 

Žiadosti dotknutých osôb pri uplatňovaní uvedených práv je potrebné adresovať: 

- v listinnej forme na adresu sídla, 

- v elektronickej forme na mail zodpovednaosobaoou@hnkpd.sk . 

 

mailto:hnkpd@mail.t-com.sk
http://www.hnkpd.sk/
mailto:zodpovednáosobaoou@hnkpd.sk
mailto:zodpovednaosobaoou@hnkpd.sk

