VPISNICA ZA PRAVNE OSEBE
IIIzzzpppooolllnnniii kkknnnjjijižižžnnniiciccaaa

ČČLLAAN
NSSKKAA ŠŠTTEEVVIILLKKAA :: ..................................................

USTANOVA
NAZIV USTANOVE
NASLOV IN HIŠNA ŠTEVILKA
POŠTA, POŠTNA ŠTEVILKA
OBČINA DELOVANJA
TELEFON

*
*
*
*
*

NOSILEC ČLANSTVA
PRIIMEK IN IME
DATUM ROJSTVA
NASLOV IN HIŠNA ŠTEVILKA
POŠTA, POŠTNA ŠTEVILKA
OBČINA BIVANJA
TELEFON (GSM / stac.)

*
*
*
*
*
*

E- OBVEŠČANJE (GRADIVO, ČLANSTVO, COBISS…)

e-pošta:

(označite z X vrsto obveščanja in vpišite e-naslov)
OBVESTILO O POTEKU REZERVACIJE
OBVESTILO O PRISPELEM REZERVIRANEM GRADIVU
OBVESTILO O POTEKU ROKA IZPOSOJE

OBVESTILO O SKORAJŠNJEM OPOMINU
OBVESTILO O POTEKU ČLANSTVA
SPLOŠNA OBVESTILA

* Podatki so obvezni

IZJAVA NOSILCA ČLANSTVA
Na podlagi 15. člena Zakona o knjižničarstvu izjavljam:

1. da želim postati član knjižnice in da se bom ravnal po Pravilniku poslovanja Knjižnice Litija in
spoštoval Hišni red.
2. da s podpisom dovoljujem uporabo osebnih podatkov izključno za potrebe knjižnice.
3. da so zgoraj navedeni podatki pravilni. V primeru njihove spremembe se zavezujem o tem čimprej
obvestiti knjižnico.

OPOZORILO: Izkaznica pravne osebe NI namenjena izposoji za osebne potrebe in NI
prenosljiva!
Članarino po veljavnem ceniku plača ustanova 1x letno, odvisno od števila nosilcev
članstva.
Podpis odgovorne osebe: .............................................
Žig:

Podpis nosilca članstva: ..................................................

Kraj in datum vpisa: ......................................... , ……...............................

OBRNITE

E – obveščanje o prireditvah, dogodkih, dogajanju, …
V skladu z evropsko Splošno uredbo o varstvu osebnih podatkov – GDPR, moramo pridobiti soglasje za uporabo Vaših
osebnih podatkov, konkretneje naslova vaše elektronske pošte, za namene obveščanja.
Za to potrebujemo Vašo izrecno potrditev.
S privolitvijo boste obveščeni o programskih vsebinah Knjižnice Litija: literarnih in drugih kulturnih dogodkih in
prireditvah.

IZJAVA NOSILCA ČLANSTVA:
_________________________________________ dajem soglasje za prejemanje vabil in obvestil o prireditvah,
ime in priimek
dogodkih, ki jih organizira Knjižnica Litija, na naslov moje elektronske pošte:
________________________________________________________________________ .
Podpis: _______________________________________________________________
Podatki se bodo hranili nedoločen čas v naših bazah podatkov.
Vaše podatke bomo skrbno hranili in obdelovali v skladu z GDPR in področno zakonodajo o varstvu osebnih podatkov.
Za namen obveščanja po e-pošti bomo poleg Vašega naslova elektronske pošte hranili tudi hranili Vaše Ime in
Priimek.
Podatke lahko kadarkoli popravite, Vaše soglasje pa lahko tudi prekličete in zahtevate popoln izbris iz baz za eobveščanje.
To lahko storite ustno ali z elektronskim sporočilom na naš naslov knjlit.vop@gmail.com.
V kolikor ne želite več prejemati obvestil, nam pošljite sporočilo z vsebino ODJAVA E-OBVESTILA PRIREDITVE in vašim
podpisom, kar pomeni, da bomo Vaš elektronski naslov izbrisali iz baz, namenjenih pošiljanju teh obvestil.
Za morebitna vprašanja v zvezi z varovanjem osebnih podatkov smo dosegljivi na naslovu: knjlit.vop@gmail.com ali po
telefonu 01 8980 580.
Knjižnica Litija se zavezuje, da bodo Vaši osebni podatki varovani in uporabljeni izključno za namene obveščanja o
naših programskih vsebinah.
Zahvaljujemo se Vam za razumevanje in čas, ki ste si ga vzeli za pregled obvestila.
Vaša Knjižnica Litija

