Souhlas se zasíláním Newsletteru MSVK a pozvánek na akce
Udělením tohoto souhlasu se zpracováním osobních údajů poskytujete souhlas k tomu, aby
Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě, příspěvková organizace, Prokešovo náměstí
1802/9, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava (MSVK) zpracovávala vaše osobní údaje dle dále
uvedených podmínek.
Účel zpracování osobních údajů: zasílání Newsletteru MSVK a pozvánek na akce knihovny.
Rozsah zpracovávaných údajů: jméno, příjmení, e-mailová adresa.
Právní základ zpracování osobních údajů: souhlas se zpracováním osobních údajů.
Doba, po níž budou vaše osobní údaje zpracovávány: souhlas je poskytován na dobu
neurčitou a může být kdykoliv odvolán.
Odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů: Tento váš dobrovolně udělený souhlas se
zpracováním osobních údajů můžete kdykoli bezplatně odvolat, a to prostřednictvím zaslání
e-mailu na adresu stehlikova@svkos.cz. Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování
vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním. Odvolání souhlasu též nemá vliv na
zpracování osobních údajů, které správce zpracovává na základě jiného právního základu.
Osoby s přístupem k vašim osobním údajům: K vašim osobním údajům budou mít přístup
pouze pověření zaměstnanci MSVK. Tito zaměstnanci byli řádně seznámeni s požadavky
obecného nařízení o ochraně osobních údajů (Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679
– GDPR) a budou dostatečně chránit vaše práva a vaše osobní údaje.
Práva související s ochranou vašich osobních údajů:

právo na přístup ke svým osobním údajům

právo na přenositelnost (právo získat automatizovaně zpracovávané osobní údaje
ve strojově čitelném formátu)

právo požadovat opravu nepřesných osobních údajů

právo na výmaz osobních údajů (být zapomenut)

právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů

právo podat stížnost u dozorového orgánu (Úřad pro ochranu osobních údajů)
Kontaktní údaje správce MSVK: Žádosti a podněty týkající se ochrany osobních údajů vyřizuje
referent pro ochranu osobních údajů (Mgr. Monika Oravová, oravova@svkos.cz) po potřebném
ověření totožnosti žadatele do jednoho měsíce od jejich doručení.
Vaše osobní údaje poskytujete zcela dobrovolně a nemáte žádnou povinnost je poskytnout.
Nicméně pokud osobní údaje MSVK neposkytnete, nebude vám moci být zasílán newsletter
ani další související pozvánky na akce.

