SÚHLAS
Čitateľ(ka) (meno) .................................................................................................................
dáva súhlas podľa § 7 ods.1 a ods.2 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov
(ďalej len „Zákon“) Obecnej knižnici v ......................................... so spracúvaním svojich
osobných údajov, ktoré boli získané na účel poskytnutia knižnično-informačných služieb a to
v rozsahu meno, priezvisko, titul, dátum narodenia, adresa trvalého bydliska, adresa
prechodného bydliska, status čitateľa, číslo občianskeho preukazu a dátum jeho platnosti,
resp. číslo pasu alebo povolenia k pobytu a dátum jeho platnosti u cudzích štátnych
príslušníkov, adresa elektronickej pošty, telefónne číslo, číslo čitateľského preukazu, po dobu
trvania členstva v knižnici a ďalších 24 mesiacov po jeho skončení. Po uplynutí tejto lehoty,
alebo po skončení účelu spracúvania sa prevádzkovateľ zaväzuje, že v zmysle § 6 ods. 1 písm.
h) Zákona zlikviduje predmetné osobné údaje. Prevádzkovateľ zaručuje dotknutej osobe, že
daný súhlas, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou prihlášky čitateľa, je možné kedykoľvek
písomne odvolať za podmienky, že nemá voči knižnici žiadne nevysporiadané záväzky.
Zároveň potvrdzuje, že mu bola poskytnutá informácia v súlade s §10 tohto Zákona.
V .......................................... dňa ...............................

...................................
podpis čitateľa
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