Městská knihovna Jindřichův Hradec

PRAVIDLA POUŽÍVÁNÍ služby DNNT – specifické podmínky
Zpřístupňování služby Národní digitální knihovny - Děl nedostupných na trhu (NDK-DNNT)
•

Knihovna umožňuje registrovanému uživateli využívat službu „Národní digitální knihovna – Díla
nedostupná na trhu“ (dále jen „NDK-DNNT“) poskytovanou na základě licenční smlouvy mezi
Národní knihovnou ČR a kolektivními správci DILIA a OOA-S.

•

Knihovna umožňuje vzdálený přístup registrovaných čtenářů Městské knihovny Jindřichův
Hradec ke službě NDK – DNNT (Národní digitální knihovna – Díla nedostupná na trhu) mimo
prostory knihovny Zobrazením na dálku (vzdálený přístup do NDK).

•

Služba je registrovaným čtenářům poskytována prostřednictvím elektronické identity „eduID“
a přihlašovacích údajů do čtenářského konta uživatele Městské knihovny Jindřichův Hradec.
Pro přihlášení registrovaný uživatel použije variantu Přihlásit knihovním účtem/eduID
o Uživatel zadá stejné uživatelské jméno a heslo jako pro přihlášení se do svého
uživatelského konta v knihovním systému.

•

Registrovaný čtenář užívá tuto službu za podmínek, které se zavazuje dodržovat při přihlášení
do NDK, aniž by porušil zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s
právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších
předpisů.

•

Uživatel je oprávněn zobrazené dokumenty pouze číst, využívat jejich obsah pro svou vlastní
osobní potřebu, pro studijní, vyučovací a výzkumné účely (včetně pro citování). Rozmnožování
zobrazených dokumentů, tj. jejich tisk, ukládání na USB či jiná paměťová média nebo
rozmnožování jiným způsobem (např. prostřednictvím mobilního telefonu, fotoaparátu) není
povoleno.

•

Při práci s NDK-DNNT není přípustné využívat různé formy robotů či jiné nástroje pro
automatické stahování obsahu. Registrovaným uživatelům, kteří budou při vyhledávání,
prohlížení či ukládání dat z licencovaných zdrojů využívat nestandardní nástroje, může být
přístup pozastaven, případně odmítnut.

•

Dojde-li ze strany registrovaného uživatele k porušení podmínek poskytování služby
NDK_DNNT, knihovna je zavázána na odůvodněnou písemnou výzvu Národní knihovny
poskytnout kolektivnímu správci a Národní knihovně součinnost při zjišťování totožnosti
registrovaného čtenáře, který porušení podmínek vyvolal.

•

Městská knihovna Jindřichův Hradec uchovává identifikační údaje registrovaného uživatele 2
roky po ukončení jeho registrace. Národní knihovna ČR zpracovává a uchovává osobní údaje
registrovaného uživatele v souvislosti s využitím služby NDK-DNNT po dobu 1 kalendářního
roku následujícího po využití služby. Jedná se o identifikační údaje, relace připojení, historie
přihlášení a logy.
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