Údaje o zákonnom zástupcovi
Meno a priezvisko: __________________________________________________________________
Adresa trvalého bydliska: ____________________________________________________________
telefón:_________________________č. občianskeho preukazu_____________________
e-mail:_______________________________________________________________
Prehlásenie zákonného zástupcu
Prehlasujem, že som si vedomý zodpovednosti za riadne vrátenie knižničných
jednotiek, ktorú si moje dieťa vypožičiava z knižnice. Zaväzujem sa nahradiť všetky
škody, ktoré spôsobí stratou vypožičaných dokumentov, ich poškodením alebo
konaním proti stanovenému Knižničnému a výpožičnému poriadku knižnice.
___________________________

_______________________________________________

dátum

podpis zákonného zástupcu

Prihláška za čitateľa oddelenia pre mládež

č. p.:

Priezvisko a meno:.....................................................................................................................................
Dátum narodenia: ......................................................................................................................................
Adresa trvalého bydliska: .........................................................................................................................
Adresa prechodného bydliska: ................................................................................................................

Prehlásenie čitateľa
Prehlasujem, že som ustanovenia Knižničného poriadku Považskej knižnice v Považskej
Bystrici vzal/a na vedomie a zaväzujem sa, že budem presne dodržiavať všetky jeho
ustanovenia.

...........................................................

dátum prihlášky

..................................................................................

podpis čitateľa

Súhlas dotknutej osoby / zákonný zástupca
Dotknutá osoba: .................................................................................................................
(meno a priezvisko dieťaťa, bydlisko)

Zákonný zástupca: ..............................................................................................................
(meno a priezvisko, bydlisko)

Prevádzkovateľ:
Bystrica

Považská knižnica v Považskej Bystrici, Ulica Štúrova 41/14, 017 45 Považská

Ako zákonný zástupca používateľa knižnice dávam týmto súhlas podľa §13 Zákona 18/2018 Z. z. o ochrane
osobných údajov (ďalej len Zákon) prevádzkovateľovi so spracovaním osobných údajov:
meno, priezvisko, titul, dátum narodenia, adresa trvalého bydliska, adresa prechodného
bydliska, adresa elektronickej pošty, číslo čitateľského preukazu, vzdelanie (ZŠ, SŠ, VŠ), status
osoby (študent, dôchodca, iné) a podpis,
a svojich osobných údajov (zákonný zástupca), a to v rozsahu:
meno, priezvisko, titul, dátum narodenia, adresa trvalého bydliska, adresa prechodného
bydliska, adresa elektronickej pošty, číslo občianskeho preukazu a podpis
po dobu trvania členstva dotknutej osoby (dieťaťa) v knižnici a ďalších 24 mesiacov po jeho skončení.
Po uplynutí tejto lehoty alebo po skončení účelu spracovania osobných údajov sa prevádzkovateľ
zaväzuje, že v zmysle §23 Zákona zlikviduje predmetné osobné údaje.
Daný súhlas sa môže kedykoľvek písomne odvolať za predpokladu, že dotknutá osoba (dieťa) nemá voči
knižnici žiadne nevysporiadané záväzky.
Týmto potvrdzujem, že mi bola poskytnutá informácia v súlade s §13 Zákona.

Ako zákonný zástupca používateľa knižnice dávam týmto prevádzkovateľovi súhlas v zmysle §13 ods. 1
a ods. 2 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov.
meno, priezvisko
fotografia (aj skupinové fotografie s popisom akcie)
..................................
za účelom ich zverejňovania:
na interných nástenkách prevádzkovateľa,
na webovej stránke prevádzkovateľa,
........................
Súhlas je možné kedykoľvek písomne odvolať.

V Považskej Bystrici , dňa:

..............................................
podpis zákonného zástupcu

