
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

PROSIMO, PIŠITE Z VELIKIMI TISKANIMI ČRKAMI. HVALA! 
Z * označeni podatki so obvezni za vpis v knjižnico in jih zbiramo na podlagi 15. člena Zakona o knjižničarstvu, iz 
katerega izhajajo obvezno podatki, ki jih imajo knjižnice pravico zbirati in obdelovati za potrebe izvajanja svoje 
dejavnosti, zavarovanja knjižničnega gradiva ter nudenja posebnih ugodnosti določenim kategorijam. 
Vaše osebne podatke obdelujemo in varujemo v skladu z zakonom. 

   

Priimek in ime* 
 

 Datum in kraj rojstva* 
 

   

Priimek in ime starša / skrbnika (za člane do 14. leta)* 
 

 Poštna številka in kraj* 
 

   

Naslov stalnega / začasnega bivališča* 
 

 Telefon / mobitel* 
    

Občina* 
 

 Elektronska pošta* 
 

Kategorija (ustrezno označi) 
predšolski otroci študenti samostojni podjetniki upokojenci brezposelni 

osnovnošolci zaposleni kmetje nezaposleni  

srednješolci svobodni poklici gospodinje tuji državljani  
 
Spodaj navedene podatke zbiramo in obdelujemo zgolj v primeru, če nam podate svojo privolitev. Na zbiranje 
podatkov o izobrazbeni ravni nas izrecno napotuje 15. člen Zakona o knjižničarstvu, podatke pa uporabljamo za 
potrebe načrtovanja nabave knjižničnega gradiva ter organizacije storitev za ciljne skupine članov. 
Podatke hranimo do preklica. 
 

Pridobljena izobrazba (ustrezno označi) 
osnovna šola gimnazija ali druga štiriletna srednja šola magisterij 

poklicna šola višja šola doktorat 

srednja strokovna šola visoka šola, fakulteta ali umetn. akademija  
 

Elektronsko obveščanje sistema COBISS (želeno označi) 
 E-pošta 

Obvestilo o poteku rezervacije   

Obvestilo o prispelem rezerviranem gradivu   

Obvestilo o poteku roka izposoje   

Obvestilo o skorajšnjem opominu   

Obvestilo o poteku članstva   

Splošna obvestila   

Obvestilo o neporavnanih terjatvah   

Izjavljam, da želim postati član knjižnice in da sem seznanjen s Pravilnikom o splošnih 
pogojih poslovanja Knjižnice Ivana Potrča Ptuj. 
S podpisom podajam svojo privolitev za uporabo osebnih podatkov izključno za zgoraj navedene 
potrebe knjižnice. Obveščen sem, da imam pravico do seznanitve s svojimi osebnimi podatki, da 
lahko zahtevam njihov popravek ali popoln izbris ter svojo privolitev kadarkoli prekličem, in sicer 
pisno po pošti na naslov knjižnice ali po e-pošti kip@knjiznica-ptuj.si. 

 

 ______________________ _______________________________ 
 Kraj in datum * Podpis člana ali skrbnika*  

prostor za nalepko 

VPISNICA 

mailto:kip@knjiznica-ptuj.si


 

 

 

 

 

 

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. 
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