
 

 

VPISNI LIST S PRISTOPNO IZJAVO 

 

 
 
IZJAVA 

1. Izjavljam, da se bom v knjižnici ravnal(a) v skladu s Pravilnikom o splošnih pogojih poslovanja Centralne tehniške knjižnice Univerze v 

Ljubljani (dostopno na spletnem naslovu http://www1.ctk.uni-lj.si/osnovni-podatki/pravilniki/pspp.pdf).   

2. Izjavljam, da sem seznanjen z naslednjim: 

- Zahtevam lahko vpogled in popravek, blokiranje, izbris ali omejitev obdelave svojih osebnih podatkov ali podam ugovor zoper 

obdelavo in prenosljivost svojih osebnih podatkov. 

- Knjižnica me zaradi mojih lastnih interesov v skladu z mojo izbiro lahko obvešča o poteku rezervacije, o prispelem rezerviranem 

gradivu, o skorajšnjem poteku roka izposoje gradiva in inventarja (ključi za omarice, ključavnice za prenosnike…),, o skorajšnjem 

opominu, o poteku članstva, o neporavnanih terjatvah ter o splošnih obvestilih (zaprtje knjižnice, teden amnestije,…) po elektronski 

pošti oziroma po plačljivem SMS-ju na telefonsko številko, ki sem ju navedel(la) ob vpisu v CTK. Ob vpisu v CTK izberem in določim, o 

čem in na kakšen način me CTK obvešča, kasneje pa lahko izbiro kadarkoli sam(a) spremenim preko storitve Moja knjižnica v sistemu 

COBISS. 

- Podano privolitev lahko kadarkoli prekličem ali spremenim. 

- V primeru, ko menim, da obdelava osebnih podatkov krši Splošno uredbo o varstvu podatkov, lahko vložim pritožbo pri pristojnem 

nadzornem organu. 

- Lahko informacijo o uporabi in varovanju osebnih podatkov uporabnikov CTK preberem na spletnem naslovu http://www.ctk.uni-

lj.si/pogoji-in-pravila-uporabe/.   

3. Podpisani se strinjam, da CTK poleg zakonsko določenih osebnih podatkov, ki se o članu lahko zbirajo, z namenom izvajanja 

dejavnosti obdeluje oziroma vodi še podatke o izposojenem gradivu in inventarju (ključi za omarice, ključavnice za prenosnike…), o 

terjatvah in opominih, o obisku (datum prvega vpisa, poteka članstva, številu obiskov…), o razlogih za popuste ter člansko številko in 

kriptirano uporabniško geslo. Seznam podatkov je naveden v Pravilniku o splošnih pogojih poslovanja. 

4. S podpisom jamčim, da sem starejši(a) od 16 let in da so informacije, ki jih podajam, resnične in verodostojne. 

Centralna tehniška knjižnica Univerze v Ljubljani zagotavlja, da bodo vsi vaši osebni podatki, varovani v skladu z Zakonom o varstvu podatkov.  
 
 
 
Datum:                                                              Lastnoročni podpis: 

Prosimo, da izpolnite čitljivo. 
 

IME  IN  PRIIMEK 
 

DATUM ROJSTVA 
 

NASLOV STALNEGA BIVALIŠČA 

ulica                                                              hišna št. 
 
poštna št.                        kraj 

NASLOV ZAČASNEGA BIVALIŠČA 

ulica                                                              hišna št. 
 
poštna št.                       kraj     

ELEKTRONSKI NASLOV (e-mail) 
  

TELEFON 
  

STATUS (npr. dijak, študent, 
zaposlen, zaposlen na fakulteti ali 
upokojenec) 

 

FAKULTETA/ŠOLA  
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