
 
 

Vyhlásenie rodiča /zákonného zástupcu/ dieťaťa 
 
Vyhlasujem, že som si vedomý/á zodpovednosti za riadne vrátenie knižničnej jednotky, ktorú si moje 
dieťaťa vypožičiava z Mestskej knižnice Žilina (ďalej len MK Žilina). Zaväzujem sa nahradiť všetky škody, 
ktoré moje dieťa spôsobí stratou alebo poškodením vypožičaných knižničných jednotiek, poškodením 
zariadenia a/alebo technického vybavenia MK Žilina alebo akýmkoľvek konaním proti Knižničnému 
a výpožičnému poriadku MK Žilina. 
 Svojím podpisom udeľujem MK Žilina súhlas s rozposielaním prevádzkových informácií 

o činnosti MK Žilina (predupomienky, upomienky v prípade nedodržania výpožičnej lehoty, 
upozornenie na zmenu otváracích hodín). /v prípade súhlasu zaškrtnite/ 

 Svojím podpisom udeľujem MK Žilina súhlas s rozposielaním propagačných informácií o činnosti 
MK Žilina (napríklad pozvánky na podujatia). /v prípade súhlasu zaškrtnite/ 
Udelenie súhlasu platí počas členstva môjho dieťaťa v Mestskej knižnici Žilina a udelenie súhlasu 
je možné odvolať osobne, telefonicky alebo písomne. 

 Súhlasím /  nesúhlasím, aby moje dieťa v prípade technického vybavenia Mestskej knižnice 
Žilina využívalo v jej priestoroch internet.  

Mestská knižnica Žilina spracováva osobné údaje používateľov (čitateľov) v súlade so zákonom č. 126/2015 Z. z. 
o knižniciach, zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady 
(EÚ) č. 2016/679. Po skončení členstva, vyrovnaní vzniknutých záväzkov a po splnení zákonom daného účelu 
štatistického vykazovania budú osobné údaje v databáze zlikvidované, najneskôr do 365 dní od skončenia členstva. 
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Prihláška za čitateľa úseku detskej literatúry  

  kód /vypisuje knihovník/: ........................... 
Meno a priezvisko dieťaťa:   

    ......................................................................................... 

Dátum narodenia:   ......................................................................................... 

Bydlisko:  ulica  ......................................................................................... 

  PSČ, mesto ......................................................................................... 

Meno a priezvisko rodiča /zákonného zástupcu/ dieťaťa: 

    ......................................................................................... 

Bydlisko /uviesť v prípade, že nie je totožné s adresou dieťaťa/: 
    ......................................................................................... 
    ......................................................................................... 

E-mail*: ........................................................   Tel. č.*: ........................................................ 
* uviesť v prípade súhlasu s jeho využívaním na komunikáciu s knižnicou 

Kontrola správnosti údajov pri znovuregistrácii: 

Rok 2022 2023 2024 2025 2026 

Dátum      

Podpis      
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