Prihláška za používateľa nad 16 rokov

Registračné číslo

Prihláška za používateľa nad 16 rokov

Registračné číslo

Mestská knižnica Kysucké Nové Mesto, Belanského 9, 024 01 Kysucké Nové Mesto
a používateľ:
Meno a priezvisko, titul.............................................................................................................
Dátum a miesto narodenia.........................................................................................................
Číslo občianskeho preukazu......................................................................................................
Adresa trvalého bydliska...............................................................................PSČ.....................
Status používateľa:
a) zamestnaný b) nezamestnaný c) dôchodca
d) žiak, študent e) ZŤP f) MD

Mestská knižnica Kysucké Nové Mesto, Belanského 9, 024 01 Kysucké Nové Mesto
a používateľ:
Meno a priezvisko, titul.............................................................................................................
Dátum a miesto narodenia.........................................................................................................
Číslo občianskeho preukazu......................................................................................................
Adresa trvalého bydliska...............................................................................PSČ.....................
Status používateľa:
a) zamestnaný b) nezamestnaný c) dôchodca
d) žiak, študent e) ZŤP f) MD

e-mail(y)........................................................................telefón(y):...........................................
kontaktná adresa:....................................................................................... PSČ.....................

e-mail(y)........................................................................telefón(y):...........................................
kontaktná adresa:....................................................................................... PSČ.....................

súhlasím aj so zasielaním informácií o podujatiach, službách a činnosti knižnice.

súhlasím aj so zasielaním informácií o podujatiach, službách a činnosti knižnice.

SPOLU UZAVRELI TÚTO ZMLUVU O POSKYTOVANÍ SLUŽIEB:
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SPOLU UZAVRELI TÚTO ZMLUVU O POSKYTOVANÍ SLUŽIEB:

(1) Knižnica sa zaväzuje používateľovi poskytovať knižničné a informačné služby, ktorých podmienky
a podrobnosti sú stanovené v Knižničnom a výpožičnom poriadku Mestskej knižnice Kysucké Nové
Mesto.
(2) Používateľ prehlasuje, že sa oboznámil s knižničným a výpožičným poriadkom a zaväzuje sa
dodržiavať povinnosti, ktoré mu knižničný a výpožičný poriadok ukladá.
(3) Knižničný a výpožičný poriadok v aktuálnom znení je k nahliadnutiu v knižnici a na webových
stránkach www.kniznica.kysuckenovemesto.sk
(4) Používateľ dostane knižničný a výpožičný poriadok kedykoľvek na vyžiadanie.
(5) Knižnica oznámi používateľovi zmeny knižničného a výpožičného poriadku s dostatočným
predstihom pred ich účinnosťou upozornením v knižnici a na webových stránkach knižnice.
(6) Používateľ sa zaväzuje oznámiť bez zbytočného odkladu zmenu ktoréhokoľvek osobného údaju
uvedeného v prihláške.
(7) Knižnica spracúva osobné údaje v súlade s účelom uvedeným v knižničnom a výpožičnom poriadku
a v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a zákonom č. 126/2015 Z. z.
o knižniciach.
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