Krajská vědecká knihovna v Liberci, příspěvková organizace
Rumjancevova 1362/1, 460 01 Liberec I – Staré Město

Bibliothek Liberec

KnihovnaLibrary
Liberec
Liberec

PŘIHLÁŠKA ČTENÁŘE staršího 15 let
Povinné údaje
Příjmení, jméno ..........................................................................................................
Datum narození: . ......................................................................................................
Číslo občanského průkazu: ...................................................................................
Adresa trvalého bydliště

Ulice/číslo: ..................................................................................................................
PSČ/město: ...............................................................................................................
Následující kontaktní údaje nejsou povinné, ale v případě potřeby
slouží pro rychlejší komunikaci s Vámi (zasílání oznámení o rezervacích, objednávkách, upozornění na končící výpůjční lhůtu apod.):
E-mail: .............................................................................................................................
Telefon: ..........................................................................................................................

Pro vstup do konta použijte v prvním řádku číslo průkazu (nebo e-mail)
a v druhém řádku heslo, které si můžete zřídit na Informační službě.
Prohlášení čtenáře
Svým podpisem stvrzuji správnost výše uvedených údajů a zavazuji
se oznamovat všechny jejich změny.
Prohlašuji, že jsem se seznámil/a s Knihovním řádem Krajské vědecké
knihovny v Liberci a zavazuji se dodržovat povinnosti, které mi ukládá.
Byl/a jsem informován/a, že Knihovní řád v aktuálním znění je k dispozici u výpůjčních pultů v knihovně a na webu knihovny (www.kvkli.cz).
Beru na vědomí, že KVK zpracovává mé osobní údaje v souladu
s Nařízením Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 (GDPR)
a dalších platných právních předpisů, a to v rozsahu a v souladu
s účelem uvedeným v Knihovním řádu KVK v Liberci a jeho příloze
č. 5. Informace o zpracování a ochraně osobních údajů jsou k dispozici také na webu knihovny: www.kvkli.cz/osobni-udaje.

Kontaktní adresa

Ulice/číslo: ..................................................................................................................
PSČ/město: ...............................................................................................................
Další nepovinné údaje

ANO
NE
Průkaz ZTP, ZTP/P . ................................................................................................
Údaj uveďte, pokud si přejete čerpat výhody s ním spojené.

...........................................................................................................................................
V Liberci dne

Podpis čtenáře

Informace o používání čtenářského konta
Při registraci do knihovny je čtenářům aktivováno čtenářské konto.
Jeho prostřednictvím můžete sledovat aktuální výpůjčky, prodlužovat výpůjční lhůtu, objednávat požadované dokumenty… Kompletní
informace jsou k dispozici na webu knihovny (www.kvkli.cz).
Ověření osobních údajů provedl/a (vyplňuje zaměstnanec knihovny)

OTOČTE 

V Liberci dne

Podpis

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

