
Prihláška za čitateľa knižnice  nad 15 rokov  

 

 Priezvisko a meno, titul……..……………………………………………… 

 Dátum a miesto nar…….….................................…………...................…. 

 Trvalé bydlisko (adresa)….............................…............................……….. 

 Prechodné bydlisko (adresa).......................…..............................………… 

 …………………………………………………………………………….. 

Status osoby……………........................... Vzdelanie …………………….. 

Číslo OP………………………………….e-mail: ………………………... 

 

Prehlásenie čitateľa 

Prehlasujem, že som sa zoznámil s Knižničným a Výpožičným poriadkom 

Malokarpatskej knižnice v Pezinku a zaväzujem sa dodržiavať všetky jeho 

ustanovenia. Súhlasím s použitím mojich osobných údajov pre potreby  

knižnice v zmysle Zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov. 

 

…………………………                                 ……………………………...                   

        Dátum prihlášky                                               Podpis čitateľa 
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