
 

    Prihláška za čitateľa 
Prevádzkovateľ: Zemplínska knižnica G. Zvonického v Michalovciach, Štefánikova 20,  071 01  Michalovce 

Dotknutá osoba: 

Priezvisko a meno, titul:  Dátum narodenia: 

 

 

Číslo dokladu totožnosti: 

/občianskeho preukazu, cestovného pasu, potvrdenia o pobyte na území SR/: 

Platnosť dokladu do: 

Trvalý pobyt: /ulica, číslo domu, mesto, PSČ, štát/: Telefón a emailová adresa: 

Prechodný pobyt:  /ulica, číslo domu, mesto, PSČ, štát/: V Michalovciach dňa: 

Prehlasujem, že som bol oboznámený s Knižničným a výpožičným poriadkom 
ZKGZ v Michalovciach a zaväzujem sa, že ho budem dodržiavať. Zároveň 

prehlasujem, že som si vedomý/á/ zodpovednosti za riadne vrátenie knižničnej 

jednotky vypožičanej z knižnice. Zaväzujem sa uhradiť všetky škody, ktoré 

spôsobím stratou vypožičaných dokumentov, ich poškodením alebo konaním proti 

Knižničnému a výpožičnému poriadku knižnice. 

Podpis čitateľa: 

 

Užívateľské meno knihovníka:  Produkčná č.  

ZŤP:  □ Dôchodca:  □   Invalid.dôchodca □ 

                        Dokl. 

Senior karta:   □   číslo: 

Osobné údaje dotknutých osôb sa spracúvajú v súlade s NARIADENÍM EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 z 27. 

apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa  zrušuje smernica 

95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení  

niektorých zákonov. Informácie o spracúvaní osobných údajov prevádzkovateľom sú vám plne k dispozícii na webovom 

sídle www.osobnyudaj.sk/informovanie, ako aj vo fyzickej podobe v sídle a na všetkých kontaktných miestach prevádzkovateľa.  

 

Dátum prihlášky:                                                                  Podpis čitateľa (dotknutej osoby): 

 

http://www.osobnyudaj.sk/informovanie


Súhlas dotknutej osoby: 
 

□  s ú h l a s í m  

□  n e s ú h l a s í m 

 

s realizáciou a uverejnením fotografií mojej osoby a  videozáznamov z kultúrnych podujatí ZKGZ, ktorých sa zúčastním,  a to na webovej 

stránke ZKGZ, verejnej sociálnej sieti  Facebook,  internetovej databáze YouTube, určené na marketingové účely knižnice  /propagáciu 

a informovanosť verejnosti o aktivitách ZKGZ v Michalovciach/, a to na dobu určitú – 5 rokov. Písomný súhlas je možné kedykoľvek 

ústne alebo písomne odvolať. 

Jednotlivé informácie sa môže dotknutá osoba dozvedieť priamo na stránke externej zodpovednej osoby: 

www.informovanie.osobnyudaj.sk alebo www.osobnyudaj.sk/informovanie. V prípade, že dotknutá osoba sa nevie s informáciami 

oboznámiť prostredníctvom internetu, je povinné informovanie možné prevziať v papierovej podobe u Prevádzkovateľa. 

 

       
Dátum:                                                                              Podpis čitateľa (dotknutej osoby): 

 


