Knjižnica SFU Ljubljana
Rovšnikova ulica 2
1000 Ljubljana
knjiznica@sfu-ljubljana.si

PRISTOPNA IZJAVA

Ime in priimek ________________________________________________________
Datum in kraj rojstva____________________________________________________
Naslov stalnega bivališča ________________________________________________
Naslov začasnega bivališča_______________________________________________
e-naslov______________________________________________________________

Izjavljam, da želim postati član knjižnice in sem seznanjen ter sprejemam pogoje poslovanja
knjižnice, kot so navedeni v pravilniku o splošnih pogojih poslovanja knjižnice Fakultete za
Psihoterapevtsko znanost Univerze Sigmunda Freuda v Ljubljani in bom spoštoval njegove
določbe.
S svojim podpisom potrjujem, da so navedeni osebni podatki resnični in da bom vsako
spremembo osebnih podatkov v osmih dneh po nastali spremembi sporočil pristojni službi
knjižnice.
Soglašam:
 da knjižnica za potrebe poslovanja v skladu z zakonom o knjižničarstvu in zakonom o
varstvu osebnih podatkov vodi evidenco mojih osebnih podatkov, in sicer za čas
mojega članstva v knjižnici ter še največ eno leto od dne, ko knjižnici poravnam vse
obveznosti plačil in vračila izposojenega knjižničnega gradiva;
 da lahko knjižnica v skladu z zakonom o varstvu osebnih podatkov osebne podatke iz
kategorije Ostali podatki obdeluje v namen obveščanja o izposojenem in rezerviranem
gradivu, poteku roka izposoje in članstva, ter za potrebe zagotavljanja oddaljenega
dostopa do elektronskih virov;
 da je za reševanje sporov pristojno sodišče v Ljubljani.

V Ljubljani dne ________________________

Podpis:

Fakulteta za psihoterapevtsko znanost Univerze Sigmunda Freuda v Ljubljani
Rovšnikova ulica 2, SI - 1000 Ljubljana
Zavod je vpisan v sodni register pri Okrožnem sodišču v Ljubljani, matična št.: 6428878000, davčna št.: 38029812,
transakcijski račun: SI56 3400 0101 5852 361 pri banki Sparkasse d.d.
www.sfu-ljubljana.si
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