REGISTRAČNÍ PŘIHLÁŠKA
PRO ČTENÁŘE DO 15 LET
Obecní knihovna Staňkovice
Obec Staňkovice, zřizovatel ObK Staňkovice, org.sl., IČ 00556432, Postoloprtská 8, 439 49 Staňkovice

______________________________________________________________________________________
Čtenář:
Základní identifikační údaje : (Přihlášku, prosím, vyplňte čitelně, hůlkovým písmem nebo strojově)
Příjmení:

Jméno:

Datum narození:

Poznámka:

Trvalé bydliště : jen pokud je rozdílná od níže uvedeného trvalého bydliště zákonného zástupce!
Místo:
Pošta a PSČ:

Ulice a číslo:
telefon:*/

*/

@

*/ nepovinný údaj

Pozn.: Pro právní vymáhání pohledávek se vždy užívá adresa trvalého pobytu zákonného zástupce.

Za souhlasu zákonného zástupce (rodiče)
Příjmení:

Jméno:

Datum narození:

Poznámka:

Titul:

Trvalé bydliště:
Místo:

Ulice a číslo:

Pošta a PSČ:

Telefon:*/

*/

@

*/nepovinný údaj

spolu uzavřeli tuto smlouvu o poskytování služeb:

I.
(1) ObK se zavazuje čtenáři poskytovat knihovnické a informační služby, jejichž podmínky a podrobnosti
jsou stanoveny v knihovním řádu.
(2) Čtenář prohlašuje, že se seznámil s knihovním řádem a zavazuje se při čerpání služeb, poskytnutých
ObK, dodržovat povinnosti, které mu ukládá knihovní řád.

II.
(1) Knihovní řád v aktuálním znění zpřístupňuje ObK k nahlédnutí na snadno dostupném místě a dále též
na internetových stránkách www.stankovice.cz/knihovna.
(2) Čtenář obdrží knihovní řád kdykoliv na vyžádání zdarma.
(3) ObK oznámí čtenáři změny knihovního řádu s dostatečným předstihem před jejich účinností
a) v knihovně snadno viditelnými upozorněními na změnu,
b) na internetových stránkách ObK a
c) jiným vhodným způsobem, případně jejich kombinacemi.
(4) Oznámení podle odst. 3 písm. a) a b) se odstraní nejdříve za půl roku od účinnosti změny.

III.
Čtenář žádá, aby běžnou korespondenci (oznámení o splněné rezervaci apod.) ObK odesílala na adresu:
Místo:
Pošta a PSČ:

Ulice a číslo:

IV.
Čtenář a zákonný zástupce souhlasí, aby je knihovna v případě potřeby kontaktovala i těmito způsoby:
telefon:

e-mail:

@

(Uvádějte, jen pokud si přejete možnost být těmito způsoby výjimečně kontaktován/a)

V.
(1) Čtenář i zákonný zástupce se zavazují oznámit bez zbytečného odkladu změnu kteréhokoliv osobního
údaje, uvedeného v této přihlášce.
(2) Čtenář i zákonný zástupce souhlasí, aby ObK zpracovávala jejich osobní údaje v rozsahu a v souladu s
účelem uvedeným v knihovním řádu. (Poučení o ochraně osobních údajů dle GDPR 2016/679)

VI.
(1) Zákonný zástupce s uzavřením této smlouvy vyslovuje souhlas a zavazuje se, že bude dbát, aby čtenář
řádně dodržoval podmínky této smlouvy.
(2) Zákonný zástupce se zavazuje na výzvu ObK splnit místo čtenáře jeho dluhy, pokud je tento neuhradí.

Místo:

Datum a podpis čtenáře:

Místo:

Datum a podpis zákonného zástupce:

Ověření osobních údajů dle platného osobního dokladu a splnění podmínek KŘ (vyplňuje knihovník):
Datum a podpis knihovníka:
Otisk razítka knihovny:

