Vpisna št. ...................................

VPISNICA
Posredovanje osebnih podatkov je obvezno za koriščenje knjižničnih uslug.

Ime .................................................. Priimek .......................................................... Datum rojstva ..............................
Naslov (kraj, ulica, št.) ...................................................................................................................................................
Občina ........................................................................................... Poštna št. ...............................................................
Tel. .............................................................................. E-mail ........................................................................................
V primeru mladoletne osebe (do 16. leta) podpiše vpisnico eden od staršev ali skrbnik.
Ime in priimek starša ali skrbnika ............................................................................................................................
Tel. ............................................................................... E-mail .................................................................................

Kategorija

□ predšolski otrok

□ zaposlen/zaposlena

□ učenec/učenka, dijak/dijakinja obvezne šole

□ upokojenec/upokojenka

□ višješolec/višješolka

□ nezaposlen/nezaposlena

□ univerzitetni študent/študentka

SEZNANJEN/A sem, da bom prejemal/a obvestila po e-pošti glede izposoje gradiva (potek roka izposoje,
rezervacije, skorajšnji opomini ...) in da knjižnica objavlja na spletni strani www.knjiznica.it in socialnih omrežjih
posnetke z dogodkov, ki jih organizira. Namen teh objav je informativnega značaja. Omenjene podatke bomo
hranili v računalniški datoteki.
DOVOLIM prejemanje splošnih obvestil (sprememba urnika, dogodki ...) po e-pošti:
v jeziku:

□

slovenščina

□

□

DA

□

NE

slovenščina in italijanščina

POTRJUJEM, da sem prebral/a Izjavo o privolitvi na podlagi Uredbe EU 2016/679 (na hrbtni strani vpisnice) in da
bom spoštoval/a pravilnik (dostopen na spletni strani www.knjiznica.it).

Kraj in datum .......................................

Podpis .................................................

INFORMACIJE O OBDELAVI OSEBNIH PODATKOV OBISKOVALCEV na podlagi 13. člena Uredbe EU 2016/679
Na podlagi 13. člena Uredbe EU 2016/679 o varovanju osebnih podatkov fizičnih oseb (v nadaljevanju tudi "GDPR"), Vam sporočamo, da
bodo Vaši osebni podatki obdelani kot predvideva zgoraj omenjeni zakon in na podlagi veljavnih pravic in obveznosti ter da:
Upravljavec je Narodna in študijska knjižnica – Biblioteca Nazionale Slovena e degli Studi (v nadaljevanju tudi “knjižnica”), ki jo predstavlja
zakoniti zastopnik pro tempore, s sedežem v Trstu, ulica Sv. Frančiška 20, tel. 040 635629, e-pošta: uprava@knjiznica.it, PEC:
uprava.nsk@legalmail.it.
Osebni podatki se pridobijo neposredno od posameznika.
Te informacije se nanašajo na matične podatke, kontaktne podatke (naslovi, telefonske številke, naslovi e-pošte) ter na fotografije ali
videoposnetke.
Namen obdelave in pravna podlaga
Osebne podatke bomo obdelali za naslednje namene:
1. za sklenitev pogodb in za izvajanje institucionalnih namenov ter vseh povezanih dejavnosti kot na primer vnos podatkov za vpis
posameznika, upravljanje izposoje, svetovanje knjig, videoposnetkov in druge dokumentacije ter povezanih storitev (npr. vpis v knjižnico,
rezervacija, izposoja knjig med knjižnicami) in uporabo interneta;
2. za izpolnjevanje zakonskih in davčnih obveznosti;
3. za objave fotografij in videoposnetkov, ki se jih povzame med dogodki in pobudami, ki jih organizira knjižnica, na spletni strani in na
socialnem omrežju (Facebook, Instagram) knjižnice. Namen teh objav je informativnega značaja. Omenjene podatke bomo hranili v
računalniški datoteki knjižnice;
4. za pošiljanje sporočil preko e-pošte vezane na izposojo knjig, na novosti, pobude in dogodke, ki jih organizira knjižnica v sklopu svojih
institucionalnih dejavnosti.
Obdelava osebnih podatkov za namene naveene v točki 1 in 2 ne zahteva vaše izrecne privolitve (6. člen črki b) in c) GDPR).
Obdelava osebnih podatkov za namene navedene v točki 3 in 4 zahteva vašo izrecno privolitev (6. in 7. člen GDPR). Zato imate pravico, da
kadarkoli svobodno, v celoti ali delno, izrazite nasprotovanje obdelavi podatkov ali prekličete privolitev za obdelavo podatkov v te namene.
Vrsta namena zagotavljanja osebnih podatkov
Posredovanje osebnih podatkov za namene, ki so navedeni v točkah 1, 2 in 3 je obvezno za izpolnjevanje zakonskih obveznosti, za izvajanje
institucionalnih namenov in za zagotavljanje zahtevanih storitev. V kolikor se ne strinjate s posredovanjem teh podatkov (tudi delno),
knjižnica ne bo mogla vzpostaviti in upravljati odnosa z obiskovalcem.
Posredovanje osebnih podatkov, potrebne za namen iz točke 4, je neobvezno, vaše morebitno nestrinjanje pa bo onemogočilo izvajanje
opisane dejavnosti.
Metoda obdelave podatkov
Obdelava osebnih podatkov bo izvedene po metodi, ki je navedena v 4. členu odst.1 točka 2 GDPR za zgoraj navedene namene, tako v
papirnati obliki in/ali preko digitalnih sredstev, v skladu z veljavnimi predpisi o zauponosti in varnosti in v skladu z načeli o koreknosti,
zakonitosti, transparentnosti in varstvu posameznikovih pravic.
Podatki bodo obdelani v anonimni obliki za statistične potrebe, ki so vezane na institucionalno dejavnost knjižnice.
Sporočanje in širjenje podatkov
Osebni podatki bodo na razpolago za njihovo prevzemanje in obdelovanje samo osebju knjižnice, ki ima namensko in obvezujoče
pooblastilo predsednik/ce in samo v prostorih lastne strukture.
Upravljalec lahko posreduje osebne podatke upoštevajoč obveznosti, naloge in nemene, navedene v prejšnjih odstavkih in v skladu z
veljavno zakonodajo, sledečim kategorijam prejemnikov:
• organom, institucijam in državnim organom, ki so odgovorni za preverjanje in nadzor pravilnosti izpolnjevanja obveznosti, določenih z
zakoni, predpisi in / ali zakonodajo Evropske Skupnosti;
• zunanjim fizičnim in/ali pravnim osebam, ki delujejo v imenu upravljavca podatkov (npr. svetovalci, dobavitelji, storitvena podjetja), ki so
označeni kot obdelovalci podatkov skladno z 28. Členom GDPR.
Osebnih podatkov ne bomo širili oz. posredovali subjektom, ki niso bili omenjeni v prejšnjih točkah.
Hranjenje osebnih podatkov
Osebne podatke, ki so navedeni v točkah 1 in 2 bo upravljavec hranil za ves čas, ko je posameznik vpisan in za izvajanje davčnih predpisov.
Osebni podatki bodo nato ustrezno hranjeni na tak način, da jamčijo zasebnost posameznika za deset let od trenutka izbrisa posameznika,
upoštevajoč termine in obveznosti hranjenja dokumentacije in aktov, nato pa bodo zbrisani.
V primeru, da posameznik ne vrne knjig ali videoposnetkov, bodo njegovi podatki hranjeni za nedoločen čas.
Osebni podatki predvideni v točkah 3 in 4 bodo hranjeni, dokler ne bo lastnik pisno zaprosil za izbris oziroma za obdobje največ 10 let. Če po
izteku tega obdobja, ne bomo prejeli pisne privolitve oz. potrditve, bodo izbrisani.
Prenos osebnih podatkov
Osebni podatki niso podvrženi prenosu izven Evropske unije.
Vsekakor upravljavec ima vse pristojnosti, da lahko opravi prenos podatkov tudi izven Evropske unije, če bi bilo to nujno potrebno. V tem
primeru upravljavec zagotavlja, da bo prenos podatkov izven Evropske unije potekal v skladu z veljavnimi zakonodajnimi predpisi.
Pravice posameznikov
Glede na obdelavo osebnih podatkov posameznik ima kadarkoli pravico, da:
• pridobi potrditev o obstoju ali neobstoju osebnih podatkov, ki se nanj nanašajo, to pomeni pridobiti dostop do lastnih osebnih podatkov in
vseh informacij, ki jih predvideva 15.člen Uredbe EU 2016/679;
• doseže popravek netočnih osebnih podatkov, ki se nanj nanašajo, kot predvideva 16.člen Uredbe EU 2016/679;
• doseže izbris osebnih podatkov, ki se nanj nanašajo, kot predvideva 17.člen Uredbe EU 2016/679, z izrecnim opominom, da izbris
podatkov ni mogoč za tiste podatke, ki so v dokumentih in aktih, ki jih mora Upravljavec obvezno hraniti;
• doseže omejitev obdelave, ko veljajo primeri iz 18. člena Uredbe EU 2016/679;
• prenosljivost podatkov, to pomeni, da prejme podatke, ki se nanj nanašajo v strukturirani, splošno uporabljeni, strojno berljivi obliki;
• prekliče privolitev za obdelavo podatkov, ne da bi izničil zakonitost obdelave, ki se nanaša na predhodno privolitev pred vsakršnim
preklicem ter upoštevajoč, da je preklic privolitve možen samo za neobvezno obdelavo podatkov;
• nasprotuje obdelavi osebnih podatkov, ki se nanj nanašajo, na podlagi 6. člena odst. 1 črki e) in f). Če so osebni podatki namenjeni reklami
in marketingu, lahko kadarkoli nasprotuje tovrstni obdelavi in namenu njihovega zbiranja;
• vloži pritožbo nadzornemu organu.
Posameznik lahko uveljavlja pravice neposredno pri upravljavcu obdelave podatkov Narodne in študijske knjižnice – Biblioteca Nazionale
Slovena e degli Studi in predloži prošnjo na naslov uprava.nsk@legalmail.it ali po pošti s povratnico na naslov Ulica sv.Frančiška 20, 34133
Trst.

