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Příjmení, jméno, titul:   

Trvalé bydliště:       Město: 

PSČ:    Stát:      Datum narození: 

K ověření platnosti uvedených údajů je čtenář povinen předložit průkaz totožnosti. Data studentů VFU Brno a zaměstnanců VFU 

Brno mohou být přejímána z informačních systémů VFU Brno.  Pro kontakt se studenty a zaměstnanci VFU Brno je využívána univerzitní e-

mailová adresa. Při práci s osobními údaji postupuje knihovna v souladu se zákonem č. 110/2019 Sb. o zpracování osobních údajů, ve znění 

pozdějších předpisů, s nařízením Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním 

osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES a s dalšími obecně závaznými právními předpisy. Potvrzuji, že 

jsem se seznámil(a) s Knihovním řádem. Univerzitní knihovny VFU Brno a zavazuji se dodržovat jeho ustanovení.   

Souhlas se zpracováním osobních údajů  

Uživatel bere na vědomí a souhlasí, že knihovna zpracovává jeho osobní údaje uvedené v této přihlášce. Knihovna zpracovává jen ty 

osobní údaje, které odpovídají stanovenému účelu a rozsahu zpracování a které jsou pro takový účel přiměřené a nezbytné. Osobní údaje 

uživatele jsou uchovávány pouze po dobu stanovenou zákonem v případech, kdy byl ke zpracování udělen souhlas, jen po dobu, která je 

uvedená v souhlasu, příp. která je nezbytná k účelu jejich zpracování.  

Knihovna zpracovává osobní údaje způsobem, který zajistí jejich náležité zabezpečení před neoprávněný, či protiprávním zpracováním 

a před náhodnou ztrátou, zničením nebo poškozením. Přístup k údajům návštěvníků mají pouze zaměstnanci VFU Brno v rozsahu nutném k 

plnění svých pracovních úkolů a osoby, které jsou vázány mlčenlivostí, pokud je přístup k osobním údajům nezbytné pro plnění zákonných nebo 

smluvních povinností. Prostory knihovny mohou být sledovány kamerovým systémem. Prostory knihovny,  v nichž je pobyt uživatelů knihovny 

sledován kamerovým systémem, jsou zřetelně označeny. Uživatel knihovny souhlasí se sledováním svého pobytu v prostorách knihovny. 

Datum:         Podpis čtenáře: 


