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C.2 FORMAT IZPISA PODATKOV V SEZNAMIH OBDELAV 

OSEBNIH PODATKOV 

Format izpisa podatkov v seznamu Obdelave osebnih podatkov članov 

knjižnice s strani izbranega uporabnika in v seznamu Obdelave osebnih 

podatkov izbranega člana je naslednji: 

<Čas> <Akronim> <Uprabniško ime> <Revizija> <Okolje> <Identif. člana> 

<Podatki o članu> <Vrsta podatka> <Dodatni podatki> 

Podatki so ločeni s tabulatorjem. Prvih 8 podatkov je obveznih. Podatki niso 

ponovljivi (npr. za člana z več izposojenimi enotami gradiva je v datoteki več 

zapisov – toliko, kolikor izposojenih enot gradiva ima član). 

 

Podatek Opis Primer 

Čas datum in čas dostopa;  

oblika: DD.MM.LLLL UU:MM:SS 

28.03.20120 10:36:57 

Akronim akronim knjižnice IZUM 

Uporabniško ime uporabniško ime uporabnika bojana 

Revizija indikator, ki označuje način vpogleda v osebne podatke 

o članih: 

0 – uporabnik je dostopal do osebnih podatkov iz 

aplikacije 

1 – pooblaščena oseba v knjižnici je pregledovala 

dnevnik  

1 

Okolje koda programske točke, pri kateri je prišlo do vpogleda  

v progr. opremi COBISS3 

gl. tabeli C.1-1 in C.1-2 

Identif. člana identifikacija člana: M + vpisna številka člana; M – 

oznaka za člana (angl. member) 

M1266554 

Podatki o članu priimek in ime, datum rojstva LAH DENIS, 12.11.1963 

Vrsta podatka katere podatke o članu je uporabnik pregledoval:  

 NA – samo osebne podatke o članu  

 M… – podatke o izposojenem gradivu (M + 

COBISS.SI-ID gradiva; (M – oznaka za 

gradivo (angl. material)); če COBISS.SI-ID ne 

obstaja, se izpišejo vrednosti pri  "ISBN", 

"ISSN, "Naslov", "Vir – naslov" ali 

"Standard") – dolžina izpisa je omejena na 50 

znakov 

M3023 

 OVR – podatke o opominih  

 LST – podatke o izgubljenem gradivu  

 NOT – opombe o članu  

 DEP – terjatve člana  

Dodatni podatki podatki o videnih osebnih podatkih člana; prazno polje 

pomeni, da je uporabnik videl vse možne podatke  v 

določeni programski točki 
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