Smlouva o využívání služeb Integrované knihovny společnosti TECH
Smluvní strany:
Národní technická knihovna, 160 80 Praha 6 Dejvice, Technická 6/2710,
příspěvková organizace zřízená Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy
IČ: 61387142
DIČ: CZ61387142
bankovní spojení ČNB Praha, č. ú. 8032031/0710,
zastoupená Ing. Martinem Svobodou, ředitelem Národní technické knihovny
(dále jen „NTK“)
a
název/obchodní jméno právnické osoby: ___________________________________________________________________________
IČ: ___________________________________________ zapsaná: __________________________________________________________
osoba oprávněná jednat jménem právnické osoby: _________________________________________________________________
zkratka názvu/obchodního jména: __________________________________________________________________________________
sídlo: ulice, č.: ____________________________________________________________________________________________________
obec: ________________________________________ PSČ: ___________________________ tel.: ____________________________
název pracoviště: _________________________________________________________________________________________________
adresa pracoviště: ulice, č.: ________________________________________________________________________________________
obec: ________________________________________ PSČ: ___________________________ tel.: ____________________________
e-mail: _________________________________________________________________ mobilní tel.: _____________________________
(dále jen „zákazník “),
uzavírají tuto smlouvu o využívání služeb Integrované knihovny společnosti TECH (dale jen “Integrovaná knihovna”).

Současně zákazník pověřuje pana/paní:
příjmení, jméno, titul:

_______________________________________________________________________________________

den, měsíc, rok, místo narození: ___________________________________________________________________________________
státní příslušnost: _________________________________________________________________________________________________
trvalé bydliště: ulice, č.: ___________________________________________________________________________________________
obec: ________________________________________ PSČ: _________________________ tel.: ______________________________
korespondenční adresa v ČR: ulice, č.: _____________________________________________________________________________
obec: ________________________________________ PSČ: _________________________ tel.: _______________________________
e-mail: _______________________________________ mobilní tel.: _______________________________________________________
č. OP: _________________________________________________ datum vydání: ____________________ kým: _________________
(dále jen “pověřený zástupce “)
aby ho zastupoval při úkonech spojených s poskytováním služeb NTK, které si vyžádal jako zákazník v souladu s Knihovním
řádem Integrované knihovny společnosti TECH (dale jen “Knihovní řád Integrované knihovny”).
1. Knihovní řád Integrované knihovny
Smluvní strany, zejména pak zákazník se podpisem této smlouvy zavazují dodržovat podmínky Knihovního řádu Integrované
knihovny a jeho příloh, které jsou přístupné na webové stránce NTK. Zákazník prohlašuje, že se před podpisem smlouvy
seznámil jak s Knihovním řádem integrované knihovny, tak s Domovním řádem budovy NTK a zavazuje se průběžně
seznamovat s jejich aktuálním zněním zveřejňovaným na internetových stránkách NTK.
2. Zákaznická skupina a poskytované služby
V souladu s ustanovením 3.1 až 3.6 Knihovního řádu Integrované knihovny získává zákazník podpisem smlouvy specifické ID
______________________ ve skupině P s platností do ___________________. NTK se podpisem smlouvy na dobu její platnosti
zavazuje poskytnout zákazníkovi následující služby podle Přílohy II Knihovního řádu Integrované knihovny:

Zákazník skupiny P
Registrační poplatek

ano

Automatické prodlužování registrace (dny před koncem registrace)

ne

Výpůjční služby

ano

Objednávky / maximálně

30

Výpůjčky / maximálně

30

Výpůjční lhůta knih (dny)

56

Výpůjční lhůta vázaných periodik NTK (dny)

56

Výpůjční lhůta vázaných periodik VŠCHT (dny)

prezenčně (na místě)

Výpůjční lhůta vázaných periodik ÚOCHB (dny)

prezenčně (na místě)

Výpůjčky knih a vázaných periodik na 3 dny / víkend

ano

Výpůjčky starých a vzácných tisků

prezenčně (Badatelna)

Výpůjčky norem ČSN

prezenčně (na místě)

Výpůjční lhůta čteček e-knih / tabletů (dny)

28

Výpůjční lhůta doplňkového sortimentu (dny)

28

Finanční záruka za výpůjčky cizojazyčných knih z fondu NTK

ne

Finanční záruka za výpůjčky cizojazyčných knih z fondu VŠCHT

ne

Finanční záruka za výpůjčky cizojazyčných knih z fondu ÚOCHB

ne

Sankční poplatky za opožděné vrácení výpůjčky

ano

Přístup k EIZ NTK z terminálů v NTK

ne

Vzdálený přístup k EIZ NTK

ne

Přístup k EIZ VŠCHT z terminálů v NTK

ne

Vzdálený přístup k EIZ VŠCHT

ne

Přístup k EIZ ÚOCHB z terminálů v NTK

ne

Vzdálený přístup k EIZ ÚOCHB

ne

Přístup na internet a k PC v NTK

ano

Samoobslužný tisk, kopírování a skenování

ano

Tisk ze systému Kramerius

ano

Finanční konto

ano

Finanční konto / max. limit

3500

Pronájem individuální studovny

ne

Pronájem týmové studovny (Z=zvýhodněná cena)

ano

Vstup do noční studovny

ne

Dodávaní dokumentů

ano

Akademická klubovna NTK

ne

3. 3. Pravidla při využívání licencovaných EIZ NTK a VŠCHT
Zákazník se zavazuje, že při využívání licencovaných EIZ NTK a VŠCHT bude bez výjimky a po celou dobu trvání smluvního
vztahu dodržovat tato pravidla:
• využívat EIZ výhradně pro nekomerční účely, tj. výukové, studijní nebo vědecké a pro osobní potřebu zákazníka;
• nebude stahovat nebo tisknout celá čísla elektronických časopisů nebo celé texty elektronických knih,
• zpřístupněné dokumenty či jejich části nebude zkracovat, upravovat, překládat nebo vytvářet jakékoliv odvozeniny;
• nebude předávat získané plné texty (přímo či nepřímo) k jakékoliv další distribuci;
• bere na vědomí, že všechna práva, oprávnění a zájmy k EIZ zůstávají poskytovateli licence a jeho případným
dodavatelům a že neoprávněné šíření zpřístupněných dokumentů či jejich částí může poskytovatele licence a jeho
dodavatele významně poškodit.
Zákazník potvrzuje, že zpřístupněné dokumenty či jejich části budou užity výhradně pro nekomerční účely.
Porušení uvedených pravidel zakládá právo NTK smlouvu se zákazníkem s okamžitou platností ukončit.
4. 4. Pravidla při využívání samoobslužných reprografických služeb
Zákazník se při využívání samoobslužných reprografických služeb zavazuje:
• pracovat pouze s dokumenty ve fondu Integrované knihovny nebo dokumenty získanými prostřednictvím služby
Dodávaní dokumentů.;
• nakládat s rozmnoženinami autorských děl v souladu s autorským zákonem č. 121/2000 Sb.;
• dle § 30, 90 a 91 autorského zákona zhotovit z elektronické rozmnoženiny pouze jednu tiskovou rozmnoženinu k osobní
potřebě; jakékoliv jiné použití elektronické rozmnoženiny je porušením autorského zákona;
• nekopírovat, neodstraňovat, nezakrývat a nemodifikovat poznámky o copyrightu, autorství apod. obsažené nebo
zobrazené v dokumentech;
• nepředávat nebo jakkoliv šířit získané rozmnoženiny (přímo či nepřímo) k jakékoliv další distribuci.
Zákazník bere na vědomí, že nese výlučnou odpovědnost za porušení autorského zákona a je si vědom všech možných
důsledků takového protiprávního jednání včetně náhrady škody, která by z jeho protiprávního jednání vznikla.

5. Ochrana osobních údajů zákazníka
NTK zpracovává osobní údaje zákazníka, na základě smlouvy o poskytování služeb a v souladu s nařízením Evropského
parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních
údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES. Dále jsou údaje zpracovávány zejména z důvodu
ochrany knihovního fondu, kterou knihovně ukládá Knihovní zákon č. 259/2001 Sb.
Práva zákazníka jako subjektu údajů jsou zaručena. Zákazník má právo na přístup ke svým osobním údajům, včetně práva
získat automatizovaně zpracovávané osobní údaje ve strojově čitelném formátu (právo na přenositelnost) a právo na opravu
svých osobních údajů. NTK je povinna na základě písemné žádosti poskytnout zákazníkovi formou výpisu záznamu
o zákazníkovi informace o jeho zpracovávaných osobních údajích. NTK je oprávněna za poskytnutí informace požadovat
přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.
Souhlasím - aby NTK vedla ve své registrační databázi zákazníků níže uvedené údaje, které jsou zdrojem průzkumu skladby
zákaznické obce Integrované knihovny pro účely průběžné tematické profilace informačních zdrojů integrované knihovny, a
jejichž vyhodnocování je tudíž v zájmu uspokojování informačních potřeb zákazníků:
jméno a příjmení, ID zákazníka, datum vzniku registrace a platnost, zákaznická skupina,
den, měsíc, rok a místo narození, trvalé bydliště (ulice, číslo, obec, PSČ), korespondenční adresa (ulice, číslo, obec, PSČ),
telefon, e-mailová adresa, číslo dokladu, typ dokladu, datum vydání a vydavatel, číslo karty, příslušnost ke studiu či organizaci,
občanství a pobyt na území ČR, ostatní údaje pro zvýhodnění ceny registrace (invalida, nezaměstnaný) a osobní poznámky
k registraci zákazníka.
NTK je oprávněna vést o zákazníkovi v registrační databázi zákazníků poznámky o závažných přestupcích zákazníka oproti
Knihovnímu řádu Integrované knihovny.
Jsou-li údaje nesprávné, zákazník sdělí NTK údaje správné. Zákazník má právo obrátit se kdykoliv se svým podnětem týkajícím
se jeho osobních údajů písemně na NTK, případně podat stížnost na Úřad pro ochranu osobních údajů.
NTK předává osobní údaje třetím osobám pouze tehdy, jestliže o to požádá zákazník ve vztahu ke svým údajům, jestliže tak
stanoví právní předpis nebo v případě ochrany svých práv vůči dlužníkovi [č 60 odst. (6) a čl. 66].
Doba zpracovávání osobních údajů a jejich likvidace
Osobní údaje zákazníka vede NTK jako správce a zpracovatel ve své registrační databázi zákazníků za podmínek stanovených
zákonem na ochranu osobních údajů.
NTK zpracovává osobní údaje od okamžiku uzavření smlouvy, osobní údaje zákazníka likviduje, jakmile zákazník projeví přání.
Podmínkou je, že tento zákazník nemá vůči NTK žádný dluh. Nebo než uplyne lhůta pěti let od ukončení platnosti průkazu
zákazníka. Po uplynutí této doby údaje knihovna anonymizuje, což znamená, že smaže všechny údaje, na základě, kterých je
možné zákazníka identifikovat, a zbylé údaje tak není možné k němu přiřadit. Knihovna takto anonymizované údaje však může
dále využívat pro statistické účely.
Úplnou informaci o ochraně osobních údajů využívaných NTK naleznete v Knihovním řádu Integrované knihovny, který je
k nalezení na stránkách NTK.
6. Platnost smlouvy
Smlouva je uzavírána na dobu určitou tj. na dobu od

do

.

Tímto četně prohlašuji, že údaje uvedené v této smlouvě jsou pravdivé a správné. Jsem si vědom/a toho, že pokud bych
uváděl/a nepravdivé údaje, budu čelit následným postupům v souladu se zákony ČR.

Datum: ______________________________________________

Datum: ______________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

pověřený zaměstnanec NTK

podpis zákazníka

podpis vedoucího organizace

