Prihláška za čitateľa do 15 rokov

Číslo čitateľského preukazu:

Priezvisko meno dieťaťa: .........................................................................................
Dátum narodenia: ........................................
Adresa trvalého pobytu: .............................................................................................................
Adresa prechodného pobytu: .....................................................................................................
Meno a priezvisko zákonného zástupcu: ...................................................................................
Číslo OP/pasu: .....................................
Adresa trvalého pobytu: .............................................................................................................
Ak si prajete, aby Vás knižnica informovala o pripomienkach, upomienkach, rezerváciách,
uveďte:
Tel.: ..................................
E-mail: ........................................................................
Súhlasíte s fotografovaním dieťaťa počas akcií organizovaných knižnicou?
☐ súhlasím
☐ nesúhlasím
Ak si prajete využívať výhody počas školských návštev (hromadné predĺženie výpožičiek),
uveďte: škola: ............................................................
trieda: ...................
Máte záujem odoberať newsletter s informáciami o podujatiach a nových knihách (1x
mesačne)? ☐
áno
☐ nie
Potvrdenie rodiča / zákonného zástupcu:
Vyhlasujem, že ručím za správne vrátenie dokumentov, ktoré si moje dieťa požičiava z knižnice
a zaväzujem sa nahradiť všetky škody, ktoré spôsobí ich stratou, poškodením alebo konaním
proti knižničnému poriadku.
Ochrana osobných údajov ‒ informovanie
Kontaktné údaje na zodpovednú osobu: sluzby@starlib.sk
Právny základ: Zákon č. 126/2015 Z. z. o knižniciach
Príjemcovia alebo kategórie príjemcov: Staromestská knižnica
Prenos osobných údajov do tretej krajiny: nebude
Doba uchovávania osobných údajov: 5 rokov
Staromestská knižnica po splnení účelu spracúvania osobných údajov bez zbytočného odkladu
zabezpečí likvidáciu osobných údajov, pokiaľ to osobitný zákon nevyžaduje inak.
Staromestská knižnica vyhlasuje, že zabezpečí primeranú úroveň ochrany osobných údajov a že bude
spracúvať osobné údaje len v súlade s dobrými mravmi a bude konať spôsobom, ktorý neodporuje
zákonu o ochrane osobných údajov a ani osobitným zákonom, podľa ktorých sa osobné údaje
spracovávajú.
Práva žiadateľa:
• žiadateľ má právo požadovať od Staromestskej knižnice prístup k svojim osobným údajom
a právo na ich opravu, ako aj právo na prenosnosť údajov,
• žiadateľ má právo obhajovať svoje práva prostredníctvom zodpovednej osoby alebo podaním
podnetu na šetrenie, sťažnosti dozornému orgánu, na Slovensku Úradu na ochranu osobných
údajov v zmysle § 100 zákona č.: 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov.

Dátum:

..........................................................
podpis rodiča / zákonného zástupcu

