
 

 
Društvo bibliotekarjev Gorenjske 

Gregorčičeva ulica 1 
4000 Kranj 

E-naslov: dbibliotekarjevg@gmail.com 
 
 

 

PRISTOPNA IZJAVA 
 

 
Številka člana: 

 
________ 

(izpolni društvo) 
 
 
Ime in priimek: ___________________________________________     

Naslov:             

E-naslov:  _________________________________________      

 
Status (ustrezno obkrožite):  

a) Zaposlen/-a v knjižnici (podčrtajte tip knjižnice): 

• splošna knjižnica 

• šolska knjižnica 

• visokošolska knjižnica 

• specialna knjižnica 

b) Študent/-ka bibliotekarstva 

c) Študent/-ka drugega študijskega programa 

d) Upokojen/-a 

e) Drugo:            

 
 
Revija Knjižnica od leta 2023 izhaja v elektronski obliki (https://journals.uni-
lj.si/knjiznica/index). Ali bi jo kljub temu radi prejemali v tiskani obliki?  

a) Da, prosim. Revijo mi pošiljajte na naslov:       
b) Ne, hvala. Revijo bom bral/-a preko spleta. 
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Izjava: 
 
Z dnem podpisa pristopne izjave želim postati član/-ica Društva bibliotekarjev Gorenjske. S 
podpisom potrjujem, da so navedeni osebni podatki resnični in da bom vsako spremembo 
osebnih podatkov sporočil/-a na društveni e-naslov v osmih dneh od spremembe. Soglašam, 
da me društvo preko e-naslova obvešča o društvenih dogodkih. Soglašam tudi, 

- da je upravljavec mojih osebnih podatkov Društvo bibliotekarjev Gorenjske, 
Gregorčičeva ulica 1, 4000 Kranj, ki bo varovalo in razpolagalo z osebnimi podatki v 
skladu z Uredbo (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o 
varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in prostem pretoku takih 
podatkov ter na podlagi Zakona o varstvu osebnih podatkov ZVOP-2 (Uradni list RS, št. 
163/2022), 

- imam glede osebnih podatkov, ki se nanašajo name, pravico seznanitve, dopolnitve, 
popravka, omejitve obdelave, izbrisa, prenosljivosti in ugovora, 

- da društvo za potrebe poslovanja vodi evidenco mojih osebnih podatkov, in sicer za 
čas mojega članstva v društvu in 

- da je pooblaščena oseba za varstvo podatkov aktualni predsednik/-ica društva. 
 
 
 
Datum:        Podpis:    
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