PRISTUPNICA ZA UPIS
Ispunjava knjižnica
datum upisa: ………………………… članski broj: ……………………… vrsta članstva: …………………………………
Ime i prezime: …………………………………………………………………….................................…
Broj osobne iskaznice: ………………………………………………….... OIB: ……………………….………………………
Dan, mjesec i godina rođenja: ……………………………………………………………………...............................…………....
Mjesto stanovanja (prebivalište): ………………………………ulica i kućni broj: ……………………………………………....
[druga adresa - mjesto boravišta: ………………………………. ulica i kućni broj:………….…………………………………]
Kontakt broj (mobitel/telefon): ………………………………… e-mail: ………………………………………………………
Spol (molimo označite):

□ M

□ Ž

Radni status (molimo označite):

Stručna sprema (molimo označite):

□ učenik/ca SŠ

□ osnovna škola

□ redovni student/ica

□ SSS

□ izvanredni student/ica

□ VŠS

□ zaposlenik/ica

□ prvostupnik

□ umirovljenik/ica

□ VSS

□ nezaposlen/a

□ magistar struke

□ ostali : …………………………….…

□ magistar znanosti
□ doktor znanosti
□ ostali: …………………………….……………..

□ Želim primati obavijesti o programima Gradske knjižnice Poreč putem navedene e-pošte
………………………………………………………………………………………………………………………………
Izjavljujem da sam upoznat/a s pravima i obvezama člana prema Pravilniku o uvjetima korištenja knjižnične građe Gradske knjižnice Poreč (u daljnjem
tekstu Pravilnik), da su svi navedeni podaci točni te da iste dajem dobrovoljno u svrhu stjecanja članstva u Gradskoj knjižnici Poreč.
Gradska knjižnica, kao voditelj obrade osobnih podatka, s Vašim osobnim podacima postupati će sukladno Općoj uredbi (EU) 2016/679 o zaštiti
pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i slobodnom kretanju takvih podatka, Zakonu o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (NN broj 42/2018)
od 9. svibnja 2018. godine, nacionalnim propisima kojima se regulira zaštita osobnih podataka uz primjenu odgovarajućih tehničkih i sigurnosnih mjera
zaštite osobnih podataka od neovlaštenog pristupa, zlouporabe, otkrivanja, gubitka ili uništenja. Nadalje, čuvamo povjerljivost Vaših osobnih podataka, te
omogućavamo pristup i priopćavanje osobnih podataka samo onim zaposlenicima kojima su isti potrebni radi provedbe poslovnih aktivnosti, a trećim
osobama u slučajevima koji su izričito propisani zakonom, uključivši izvršitelje obrade u pojedinim procesima obrade, uz primjenu svih tehničkih i
organizacijskih mjera zaštite podataka. Dane privole primjenjuju se od trenutka davanja. Privolu možete opozvati u bilo kojem trenutku. Isto tako, možete u
bilo kojem trenutku prigovoriti našoj obradi Vaših osobnih podataka. Ako opozovete dane privole, Vaše podatke više nećemo upotrebljavati u navedene
svrhe. Povlačenje privole ne utječe na zakonitost obrade koja se temeljila na privoli prije nego što je ona povučena.
Imate pravo na pristup informacijama o obradama u svrhe za koje ste dali suglasnost te imate pravo i obvezu ispravka netočnih podataka. Za sva pitanja i
ostvarivanje prava u obradi osobnih podataka možete nas kontaktirati. Potpisom potvrđujete da ste upoznati s našom Izjavom o zaštiti osobnih podataka,
koja je izrađena na temelju Opće uredbe Europske unije EU 2016/679, gdje detaljno opisuje naše postupanje s Vašim osobnim podacima. Pronađite je i na
https://www.knjiznicaporec.hr/wp-content/uploads/2018/09/Izjava-o-za%C5%A1titi-osobnih-podataka-Gradske-knji%C5%BEnice-Pore%C4%8D.pdf

………………………………………………………………………………………………………………………………

Datum: ……………………………………………

Vlastoručni potpis: ……………………………………………………

