Smlouva

Smlouva o využívání služeb integrované knihovny NTK a VŠCHT
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
příjmení, jméno:________________________________________________________________________________________________________
den, měsíc, rok, místo narození: _________________________________________________________________________________________
trvalé bydliště: ulice, č.: _________________________________________________________________________________________________
obec: ________________________________________ PSČ:________________________ tel.:_______________________________________
korespondenční adresa: ulice, č.: ________________________________________________________________________________________

e-mail: _____________________________________________________________________ mobilní tel.: _______________________________
č. OP: ________________________________________ datum vydání:_______________ kým:______________________________________
(dále jen „zákazník“) zastoupen ustanoveným zástupcem:
příjmení, jméno, titul: ___________________________________________________________________________________________________
den, měsíc, rok, místo narození: _________________________________________________________________________________________
trvalé bydliště: ulice, č.: _________________________________________________________________________________________________
obec: ________________________________________ PSČ:________________________ tel.: ______________________________________
korespondenční adresa: ulice, č.: ________________________________________________________________________________________
obec: ________________________________________ PSČ:________________________ tel.: ______________________________________
e-mail: ____________________________________________________________________ mobilní tel.: ______________________________
č. OP: _______________________________________ datum vydání: ______________ kým: _____________________________________
(dále jen „zástupce zákazníka“),
uzavírají tuto smlouvu o využívání služeb integrované knihovny NTK a VŠCHT.
1. Knihovní řád integrované knihovny NTK a VŠCHT
Smluvní strany se zavazují dodržovat podmínky Knihovního řádu integrované knihovny NTK a VŠCHT a jeho příloh, které jsou
přístupné na webové stránce NTK. Zákazník prohlašuje, že se seznámil s Knihovním řádem integrované knihovny NTK
a VŠCHT a Domovním řádem budovy NTK a zavazuje se průběžně seznamovat s jejich aktuálním zněním.
2. Zákaznická skupina a poskytované služby
V souladu s ustanovením 3.2.2. až 3.2.15 Knihovního řádu integrované knihovny získává zákazník ID ______________________
ve skupině _____ s platností do ___________________.
Zákazník skupiny ___
Národní technická knihovna, Technická 6/2710, pošt. přihr. 79, 160 80 Praha 6, příspěvková organizace zřízená Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy,
informace: 232002535, fax: 232002550, http://www.techlib.cz/, bankovní spojení ČNB Praha, č.ú. 8032031/0710, IČ: 6138 7142, DIČ: CZ61387142
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obec: ________________________________________ PSČ:________________________ tel.:_______________________________________

3. 3. Pravidla při využívání licencovaných EIZ NTK a VŠCHT
Zákazník se zavazuje, že při využívání licencovaných EIZ NTK a VŠCHT bude bez výjimky 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 pro nekomerční účely a že není zaměstnancem
komerční firmy, v jejíž prospěch by mohly být informace v informačních zdrojích použity.
4. 4. Pravidla při využívání samoobslužných reprografických služeb
Zákazník se při využívání samoobslužných reprografických služeb zavazuje:
• pracovat pouze s dokumenty ve fondu integrované knihovny NTK a VŠCHT nebo dokumenty získanými prostřednictvím
meziknihovní výpůjční služby (MVS);
• 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
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V souladu se zákonem č. 257/2001 Sb., o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních
služeb (knihovní zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím
vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů a s odvoláním na § 5 odst. 1 písmeno b) a § 5 odst. 2
písmeno b) a e) zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „zákon na ochranu osobních údajů“), je NTK oprávněna podmiňovat poskytování svých služeb poskytnutím
nezbytných osobních údajů zákazníka. Osobní údaje zákazníka vede NTK jako správce a zpracovatel ve své registrační
databázi zákazníků za podmínek stanovených zákonem na ochranu osobních údajů do doby, než zákazník požádá písemně
o jejich zrušení nebo než uplyne lhůta pěti let od ukončení platnosti Průkazu zákazníka nebo od vypořádání posledního
závazku zákazníka vůči integrované knihovně podle toho, která podmínka je splněna později. V souladu s § 12 odst. 2 zákona
na ochranu osobních údajů je NTK 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.
Zákazník souhlasí s tím, 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: typ (studující,
doktorandské studium, vysokoškolský učitel, ostatní veřejnost, cizinec – přechodný pobyt, cizinec – trvalý pobyt) a adresa
školy / zaměstnavatele.
Zákazník bere na vědomí, že v souladu s § 5 odst. 2 písm. e) zákona na ochranu osobních údajů je NTK oprávněna vést
o zákazníkovi v registrační databázi zákazníků poznámky o závažných přestupcích zákazníka oproti Knihovnímu řádu
integrované knihovny NTK a VŠCHT.
6. Platnost smlouvy
Smlouva je uzavírána na dobu určitou.

Datum: _____________________________________________

Datum: _____________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

pověřený zaměstnanec NTK

podpis zákazníka

____________________________________________________
podpis zástupce zákazníka
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