Trg padlih borcev 5
6230 Postojna

PRISTOPNA IZJAVA – PRAVNE OSEBE
Vpisna št. člana (izpolni knjižnica)

OSNOVNI PODATKI:
NAZIV PRAVNE OSEBE
Ulica in hišna št. /
Poštna št. in kraj sedeža
Telefon / Davčna številka
Odgovorna oseba- ime in priimek
E-pošta (pravne osebe)
ENOTA PRAVNE OSEBE
Naslov enote
POOBLAŠČENA OSEBA – ime in priimek
PODATKI ZA OBVEŠČANJE:
E – pošta (pooblaščene osebe)
(Mobilni) telefon
Obvezne podatke za vpis v Knjižnico Bena Zupančiča Postojna (v nadaljevanju knjižnica) zbiramo na podlagi 15. člena Zakona o knjižničarstvu (Ur. l. RS, št.
87/2001, št. 96/2002 in št. 92/2015), po katerem se te zbira in obdeluje za potrebe izvajanja lastne dejavnosti, zavarovanja knjižničnega gradiva ter nudenja
posebnih ugodnosti članom. Vaše podatke bomo hranili in obdelovali v skladu z GDPR in področno zakonodajo o varstvu osebnih podatkov.

Elektronsko obveščanje preko sistema Cobiss (označi)
obvestilo o poteku rezervacije
obvestilo o skorajšnjem opominu
obvestilo o prispelem rezerviranem gradivu
obvestilo o neporavnanih terjatvah
obvestilo o poteku roka izposoje
splošna obvestila
S svojim podpisom potrjujemo:
da želimo postati član Knjižnice Bena Zupančiča Postojna in da se bomo ravnali po Pravilniku o splošnih pogojih poslovanja. Soglašamo, da knjižnica v
skladu z zakonom o varovanju osebnih podatkov hrani in obdeluje zgoraj navedene podatke za potrebe dela knjižnice in zavarovanja gradiva (pošiljanje
opominov in drugih obvestil v zvezi z izposojo gradiva ter obvestil o postopku izterjave, dostava gradiva na dom, seznanjanje z novostmi, obveščanje o
rezerviranem gradivu, prireditvah, projektih, posebnih ponudbah in drugih dejavnostih knjižnice). Seznanjeni smo z možnostjo, da lahko kadarkoli
izstopimo iz članstva, o čemer moramo pisno obvestiti knjižnico. Dovoljujemo, da knjižnica za namene iz prejšnjega odstavka uporablja kontaktne
podatke za elektronsko obveščanje.

Kraj in datum vpisa:

________________________

Podpis odgovorne osebe in žig pravne osebe:

___________________________________

Izvleček iz
Zakona o knjižničarstvu (Ur. l. RS, št. 87/2001, št. 96/2002 in št. 92/2015)

15. člen
(uporabnik in član knjižnice ter osebni podatki o članih)
Knjižnice imajo za potrebe izvajanja svoje dejavnosti, zavarovanja knjižničnega gradiva ter nudenja posebnih
ugodnosti določenim kategorijam pravico, da v skladu s predpisi o varstvu osebnih podatkov zbirajo in
obdelujejo naslednje osebne podatke svojih članov: ime in priimek, datum in kraj rojstva, naslov stalnega
oziroma začasnega bivališča, kategorijo člana, podatke za obveščanje (telefonska številka oziroma naslov
elektronske pošte). Z osebno privolitvijo člana lahko zbirajo tudi podatek o izobrazbeni ravni, ki ga uporabljajo
za potrebe načrtovanja nabave knjižničnega gradiva ter organizacije storitev za ciljne skupine članov.
Osebni podatki o članih iz prejšnjega odstavka se v zbirki vodijo še največ eno leto od poteka članstva v knjižnici.
Potem se izbrišejo oziroma anonimizirajo. Če ima član v tem času še neporavnane obveznosti do knjižnice, se
njegovi osebni podatki izbrišejo oziroma anonimizirajo, ko so obveznosti poravnane.

