Přihláška uživatele / Smlouva o poskytování služeb
Městská knihovna Valašské Meziříčí, příspěvková organizace
Masarykova 90, 757 01 Valašské Meziříčí
IČO: 64123421, e-mail: sluzby@mekvalmez.cz, tel.: 571621589
(dále jen knihovna)

ČÍSLO ČTENÁŘSKÉHO PRŮKAZU
...................................................
(vyplňuje knihovna)

a
UŽIVATEL
POVINNÉ ÚDAJE:
JMÉNO: .......................................................................... PŘÍJMENÍ: ......................................................................................................
1)

DATUM NAROZENÍ: ................................................... OSOBNÍ DOKLAD (druh a číslo): ...........................................................................
TRVALÉ BYDLIŠTĚ: ulice a číslo: ............................................................................město/obec: ................................................................
PSČ: ............................................................................................................................................................................................................
1)

občanský průkaz - OP a číslo, u cizích státní příslušníků se uvede číslo pasu, nevyplňuje se u dětí do 15 let

___________________________________________________________________________________________________________
za souhlasu zákonného zástupce/rodiče (vyplňujte pouze v případě přihlášky dítěte do 15 let):
JMÉNO: ............................................................................ PŘÍJMENÍ: ......................................................................................................
DATUM NAROZENÍ: ................................................... OSOBNÍ DOKLAD (druh a číslo): ............................................................................
TRVALÉ BYDLIŠTĚ: ulice a číslo: ............................................................................město/obec: ................................................................
PSČ: ............................................................................................................................................................................................................
___________________________________________________________________________________________________________
NEPOVINNÉ ÚDAJE:
DÍTĚ DO 15 LET

STUDENT DO 26 LET

SENIOR 60+

ZTP, ZTP/P

SLABOZRAKÝ, NEVIDOMÝ

(příslušnou slevu na registračním poplatku označte - je třeba ji s odevzdáním přihlášky prokázat, děti do 15 let musí mít v
přihlášce vyplněné údaje o zákonném zástupci/rodiči)
2)

TITUL : před jménem .................................................................. za jménem .........................................................................................
Údaje pro rychlejší a efektivnější komunikaci (rozesílání upozornění na rezervaci, oznámení o končící výpůjční době a další):
3)

E-MAIL : ...................................................................................................................................................................................................
3)

TELEFON : ................................................................................................................................................................................................
3)

KONTAKTNÍ ADRESA (pokud je odlišná od trvalého bydliště) : ulice a číslo: ..........................................................................................
město/obec: .......................................................................................................PSČ: ...............................................................................
2)

3)

pokud je uveden v osobním dokladu
u dětí do 15 let uveďte kontakt na zákonného zástupce/rodiče
___________________________________________________________________________________________________________

spolu uzavřeli tuto smlouvu o poskytování služeb:
1. Knihovna se zavazuje poskytovat uživatelům knihovnické a informační služby, jejich podmínky a podrobnosti jsou
stanoveny v Knihovním řádu, který je k nahlédnutí v knihovně a na webových stránkách knihovny.
2. Knihovna je správcem osobních údajů registrovaných uživatelů a zákonných zástupců registrovaných uživatelů do
15 let. Osobní údaje, které knihovna zpracovává, jsou z právního hlediska nezbytné pro plnění smlouvy o
poskytování služeb, kterou je přihláška do knihovny. Osobní údaje knihovna zpracovává v rozsahu a v souladu s
účelem uvedeným v Knihovním řádu.
3. Uživatel prohlašuje, že se seznámil s Knihovním řádem a zavazuje se dodržovat povinnosti, které mu knihovní řád
ukládá. Uživatel je povinen nahlásit změnu jména, bydliště, ztrátu čtenářského průkazu.
4. Zákonný zástupce s uzavřením této smlouvy vyjadřuje souhlas a zavazuje se, že bude dbát na to, aby uživatel
řádně dodržoval podmínky této smlouvy. Zákonný zástupce se zavazuje na výzvu knihovny uhradit místo uživatele
jeho závazky a dluhy, pokud je tento neuhradí.
DATUM: .....................................................

PODPIS UŽIVATELE (uživatel nad 15 let): .................................................................

DATUM: .....................................................

PODPIS ZÁKONNÉHO ZÁSTUPCE (u dětí do 15 let): ................................................

DATUM: .....................................................

PODPIS KNIHOVNÍKA: ............................................................................................

