
Prihláška za čitateľa Malokarpatskej knižnice v Pezinku do 15 rokov 

 

Meno a priezvisko        

 

Dátum narodenia         

 

Trvalé bydlisko         

(ulica, číslo, mesto, PSČ)   

 

prechodné bydlisko        
(ulica, číslo, mesto, PSČ)        

 

 

Údaje o zákonnom zástupcovi 

 

Titul, meno, priezvisko        

 

Dátum narodenia         

 

Trvalé bydlisko   

(ulica, číslo, mesto, PSČ)        

 

Emailová adresa rodiča        

 

Číslo OP    (číselný) PIN *    
 

* Výlučne na osobné požiadanie Vám aktivujeme prístup na kontrolu konta vášho dieťaťa cez Internet. Po 

zadaní čísla preukazu a hesla na www.kniznicapezinok.sk v sekcii online katalóg môže skontrolovať 
vypožičané knihy, dátumy návratu, prípadné upomienky.  

 

Prehlásenie zákonného zástupcu 

Prehlasujem, že som sa zoznámil s Knižničným a výpožičným poriadkom, a som si vedomý 

zodpovednosti za riadne vrátenie knižničnej jednotky, ktorú si moje dieťa vypožičiava 

z knižnice. Zaväzujem sa nahradiť všetky škody, ktoré spôsobí stratou vypožičaných 

dokumentov, ich poškodením alebo konaním proti stanovenému Výpožičnému poriadku 

knižnice. Súčasne udeľujem súhlas s použitím svojich osobných údajov a osobných údajov 

svojho dieťaťa počas doby trvania členstva v zmysle zákona č.18/2018 Z.z. o ochrane 

osobných údajov. 

 

  súhlasím   nesúhlasím so zverejňovaním fotografií dieťaťa z kolektívnych  

podujatí knižnice na webovej stránke knižnice a Facebooku knižnice, ktoré  

slúžia na dokumentáciu činnosti knižnice počas doby trvania členstva. 

 

 

 

Dátum    Podpis zákonného zástupcu    
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