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A zase to GDPR

Bohdana Hladíková

Dvacátý pátý květen, kdy vstoupilo v účinnost evropské nařízení o ochraně osobních údajů neboli GDPR[1], je za námi. 

Svět se nezhroutil, planeta se dál točí, knihovny fungují, takže se nic neděje.

Ne, takhle se to říci nedá: nařízení je platné a účinné, takže se podle něj všichni dotčení musejí chovat. A mezi ty 

dotčené samozřejmě patří i malé knihovny bez právní subjektivity. Pojďme se tedy společně na ně podívat. A rovnou 

v úvodu si neodpustím poznámku, že tento článek je třeba chápat spíš jako upozornění a informační rozcestník, nikoliv 

jako hotový návod, jak postupovat v podmínkách konkrétní malé knihovny. Proč tomu tak je? Ze dvou důvodů. Nařízení 

je nové a názory na řešení různé problematiky se i mezi odborníky liší. Obce mají nařízením stanovenou povinnost 

jmenovat pověřence na ochranu osobních údajů, rozhodující slovo o tom, jak řešit to či ono, mají tedy představitelé 

obce po konzultaci s pověřencem. Oni také nesou odpovědnost za ochranu osobních údajů v rámci činnosti obce, 

potažmo knihovny. Druhým důvodem je fakt, že se knihovny mezi sebou zkrátka liší. Například zatímco někde pracují 

elektronicky, jinde jsou osobní údaje zpracovávány fyzicky, proto je vždy potřeba zohlednit místní podmínky.

Jisté je, že důraz na ochranu osobních údajů se zvyšuje a všichni se tomu musíme přizpůsobit. GDPR mělo u nás 

obrovskou publicitu, proto předpokládám, že knihovny už mají problematiku vyřešenou. Níže uvedené body jsou tedy 

spíše připomenutím a shrnutím bez nároku na úplnost.

Prvním krokem, který by měli udělat všichni, již se aplikací nařízení zabývají, je analýza zpracovávaných osobních 

údajů. Vhodné tedy je podrobně probrat, jaké údaje zpracováváme a kde se všude vyskytují. Přitom je třeba myslet na 

to, že osobním údajem jsou veškeré údaje o identifikované a identifikovatelné fyzické osobě. Jméno, datum narození 

a bydliště čtenáře asi budeme za osobní údaj považovat všichni. Méně zřejmé je, že osobním údajem je také fotografie, 

na které je člověk identifikovatelný, nebo historie výpůjček. Ta může být dokonce chápána jako citlivý osobní údaj.

Přitom je vhodné všechna data probrat a znovu zvážit, zda je knihovna ke své činnosti skutečně potřebuje. V nařízení 

platí zásada minimalizace osobních údajů. Zpracovávat lze pouze údaje, které jsou k danému účelu relevantní, 

přiměřené a nezbytné. Pokud některé údaje nepotřebujeme, je dobré je rovnou bezpečně zlikvidovat.

Dalším krokem je stanovení účelu zpracování a nalezení právního důvodu. Ke každé kategorii dat bychom tedy měli 

přiřadit informaci, proč údaje zpracováváme, a přiřadit i důvod zpracování. V nařízení jich nalezneme šest (plnění 

smlouvy, plnění právní povinnosti, oprávněný zájem, souhlas se zpracováním osobních údajů, plnění úkolu 

prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, ochrana životně důležitých zájmů subjektu údajů nebo 

jiné fyzické osoby).  

V malé knihovně je asi nejčastějším případem zpracování osobních údajů evidence o čtenářích. Podpisem přihlášky 

uzavírá čtenář s knihovnou smlouvu o poskytování služeb. Účelem zpracování je tedy zejména vedení evidence 

uživatelů a poskytování knihovnických a informačních služeb (upřesněných v knihovním řádu). Pokud knihovna zasílá 

těmto uživatelům informace, které se vztahují k plnění této smlouvy (např. upozornění na změnu pracovní doby), je to 

samozřejmě v pořádku a může to být jedním z účelů zpracování. Právním důvodem je zde plnění smlouvy. Platí přitom, 

že údaje shromážděné pro jeden účel lze použít pro účel jiný pouze v případě, že jsou s původním údajem slučitelné. 

Seznam uživatelů tedy rozhodně nelze využít například pro propagaci akce, kterou pořádá obec.

Dalším pomyslným sloupečkem této analýzy by měla být doba zpracování údajů. Správce osobních údajů by měl určit 

přiměřenou lhůtu pro uchovávání údajů a po uplynutí této doby je zlikvidovat, pokud k jejich uchování nemá jiný právní 

důvod. Analýza by měla také obsahovat informaci, kdo má k údajům přístup a kde jsou uchovávány. Provozovatel 

knihovny by měl být schopen doložit, že se chová v souladu s nařízením. Proto je vhodné tuto analýzu zpracovat 

písemně, uložit ji na jednom místě spolu s ostatními dokumenty provozovatele vztahujícími se k ochraně osobních 

údajů a pravidelně ji revidovat, popř. aktualizovat.

Samozřejmě je nutné zajistit, aby postupy uvedené v analýze byly dodržovány, tj. likvidovat osobní údaje po uplynutí 

stanovené doby uchování (pokud nemáme jiný právní důvod – např. čtenáři uplynula doba registrace, ale nevrátil nám 



knihu –, tj. oprávněný zájem) a zajistit, aby k nim neměl přístup nikdo nepovolaný. Ochrana by měla být 

přizpůsobena místní situaci. Nikdo asi neočekává, že by měla knihovna nakoupit k ochraně evidence čtenářů trezor na 

časový zámek. Stejně poslouží i obyčejná zamykatelná skříň a počítač zabezpečený dobře sestaveným heslem. Je 

prostě potřeba se zamyslet nad tím, kdo se k datům může dostat, a v rámci možností nastavit pravidla tak, aby se 

zamezilo neoprávněným přístupům. Samozřejmě to platí i pro ostatní čtenáře. Co si mezi sebou řeknou, je jejich věc, 

ale knihovna nesmí nikomu dalšímu zpřístupnit informaci, že Božena z horního konce už měla třikrát půjčenou 

Kámasútru.

Nařízení stanovuje správcům povinnost dotčené subjekty o zpracování informovat. Lze to udělat například 

prostřednictvím odkazu na knihovní řád. Pokud to knihovna dosud neučinila, měla by jej aktualizovat. Vzorový 

knihovní řád obsahující informace požadované nařízením naleznete na webových stránkách Knihovnického institutu 

Národní knihovny (http:/ipk.nkp.cz/docs/gdpr/KNIHOVNI_RAD_POUCENI_VZOR.docx). Samozřejmě není třeba 

čtenáře k jeho přečtení nutit, jen mu jeho přečtení transparentně nabídnout, připravený výtisk půjčit k prostudování před 

podpisem čtenářské přihlášky, knihovní řád viditelně vyvěsit v knihovně, popř. též na webové stránce.

Na zmíněném webu rovněž naleznete aktualizované přihlášky pro děti 

(http://ipk.nkp.cz/docs/gdpr/prihlaska_ctenare_deti_VZOR_DEF.docx) a čtenáře nad 15 let

(http://ipk.nkp.cz/docs/gdpr/prihlaska_ctenare_starsiho_15_let_vzor_def.docx).

Jak již bylo řečeno, článek je stručným souhrnem nejdůležitějších úkolů spojených s GDPR. Zpracování kompletní 

dokumentace, směrnic, revize zpracovatelských smluv, proškolení zaměstnanců, nastavení postupů při bezpečnostním 

incidentu nebo podání žádostí o uplatnění práv spojených se zpracováním (např. žádost o výmaz, přenositelnost apod.) 

leží na bedrech provozovatele knihovny (obce). Při nastavování procesů ochrany se obec může opřít například o 

příručku Systémová analýza působnosti obcí z hlediska obecného nařízení o ochraně osobních údajů, kterou nalezne 

na stránkách Ministerstva vnitra (http://www.mvcr.cz/gdpr/soubor/systemova-analyza-pusobnosti-obci-z-hlediska-

obecneho-narizeni-o-ochrane-osobnich-udaju.aspx). Ta sice neřeší přímo činnost knihoven, ale obsahuje řadu 

odpovědí na otázky, které v souvislosti s GDPR trápí knihovny.

Pro podrobnější informace související s provozem knihovny může obec opět využít materiál uveřejněný na stránkách 

Knihovnického institutu (https://ipk.nkp.cz/legislativa/01_LegPod/ochrana-osobnich-udaju/ochrana-osobnich-udaju-

prirucka-pro-knihovny#_Toc504730187). Příručka byla akceptována i Úřadem pro ochranu osobních údajů a odkaz na 

ni naleznete i na jeho stránkách.

Kontakt na autorku: bohdana.hladikova@svkhk.cz 

[1] Angl. zkratka General Data Protection Regulation. 
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