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VPISNA ŠTEVILKA CMK (izpolni knjižnica):

Pristopna izjava
PROSIMO PIŠITE TISKANO

IME IN PRIIMEK:______________________________________________________________________
Datum rojstva: __ __ . __ __ . __ __ __ __
STALNO BIVALIŠČE:
Ulica in hišna številka: ___________________________________________________________________
Poštna številka in kraj: ___________________________________________________________________
Država: _______________________________________________________________________________
Telefon doma: __________________________________________________________________________
ZAČASNO BIVALIŠČE:
Ulica in hišna številka: ____________________________________________________________________
Poštna številka in kraj: ____________________________________________________________________
Država: ________________________________________________________________________________
Telefon začasnega bivališča: ________________________________________________________________
Obkrožite:
 SREDNJEŠOLEC
 ŠTUDENT




ZAPOSLEN
NEZAPOSLEN




POROK
TUJ DRŽAVLJAN

Srednješolci / študentje:
ŠOLA/FAKULTETA:__________________________________________________________________
Smer študija:_________________________________________________________________________

Zaposleni:
USTANOVA ZAPOSLITVE:____________________________________________________________
Telefon v službi:______________________________________________________________________

OBRNITE LIST!

IZJAVA
Izjavljam, da želim postati član knjižnice in sem seznanjen ter sprejemam pogoje poslovanja knjižnice,
kot so navedeni v Pravilniku o splošnih pogojih poslovanja knjižnic Univerze v Ljubljani in v
Knjižničnem redu CMK ter bom spoštoval njune 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 v 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 (telefonska številka, elektronski naslov, naslov šole/fakultete, naslov
ustanove zaposlitve), 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.

Datum:

Podpis:

Podatki za obveščanje
(izpolnite v primeru, da želite prejemati obvestila)

Knjižnica potrebuje za obveščanje vsaj enega od spodaj navedenih podatkov. Izberite želeni način
obveščanja:
Mobilni telefon:_____________________________________________________________________
Naslov elektronske pošte: _____________________________________________________________
Prosimo, označite katere vrste obvestil želite prejemati:
Vrsta obvestila

E-pošta

SMS *

Obvestilo o poteku rezervacije:
Obvestilo o prispelem rezerviranem gradivu:
Obvestilo o skorajšnjem poteku roka izposoje:
Obvestilo o skorajšnjem opominu:
Obvestilo o poteku članstva:
Obvestilo o neporavnanih terjatvah:
Splošna obvestila knjižnice:

* Cena SMS-obvestila je 0,15 EUR z DDV. Če ste izbrali obveščanje po mobilnem telefonu, boste SMS-obvestila prejeli le, če ste
Telekomov ali Si.mobilov uporabnik in pri svojem mobilnem operaterju niste preklicali pošiljanja komercialnih SMS-sporočil.

…………………………………………………………………………………………………
Geslo za OPAC (on-line javno dostopni katalog) uporabniku Centralne medicinske knjižnice omogoča pregledovanje in
podaljševanje roka vrnitve izposojenega knjižničnega gradiva v sklopu Moja knjižnica na spletni strani http://www.cobiss.si
Izbrano geslo lahko tam tudi spremenite. Uporabnikom iz MF omogoča tudi oddaljeni dostop do Digitalne knjižnice.

GESLO (vsaj 4 znaki; brez š, č, ž, w, z, y ter simbolov *, +, -, _, idr.):

