Přihláška čtenáře mladšího 15 let – číslo:
Identifikace knihovny

Městská knihovna Varnsdorf, příspěvková organizace
Otáhalova 1260, 407 47 Varnsdorf
IČ: 49888595

(dále jen knihovna)
a čtenář:

Příjmení:*

Jméno:*

Datum narození:*
Trvalá adresa:

Ulice a číslo:*
PSČ:*

Město / Obec:*

za souhlasu zákonného zástupce:

Příjmení:*

Jméno:*

Datum narození:*

Tituly:

Trvalá adresa:

Ulice a číslo:*
PSČ:*

Město / Obec:*

* Povinné údaje
Údaj uveďte, pokud si přejete čerpat výhody s ním spojené (zasílání upozornění):
E-mail:

Telefon:

*Zákonný zástupce poskytuje – neposkytuje (nehodící se škrtněte) souhlas se zasíláním
informačního e-mailu o akcích organizovaných a pořádaných v Městské knihovně Varnsdorf,
případně dalších informací důležitých pro čtenáře. Zákonný zástupce si je vědom, že svůj souhlas
může kdykoliv odvolat.
Korespondenční adresa zákonného zástupce:

Příjmení:

Jméno:

Ulice a číslo:
PSČ:

Město / Obec:

Údaje pro efektivnější komunikaci uveďte, pokud si přejete, aby Vás knihovna takto kontaktovala.
E-mail a telefon budou využívány výhradně ke sdělování informací důležitých pro čtenáře.

spolu uzavřeli tuto smlouvu o poskytování služeb:
I.
(1) Knihovna 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 dodržovat povinnosti, které mu
knihovní řád ukládá.
II.
(1) Knihovní řád v aktuálním znění je k dispozici v knihovně a na webových stránkách, čtenář jej obdrží
k nahlédnutí kdykoliv zdarma.
(2) Na změny knihovního řádu bude s dostatečným předstihem před jejich účinností upozorněno v knihovně
a na webových stránkách knihovny.
III.
(1) Čtenář se zavazuje oznámit bez zbytečného odkladu (do 14 dnů nebo při nejbližší návštěvě knihovny)
změnu kteréhokoliv osobního údaje, uvedeného v této přihlášce.
(2) Knihovna zpracovává osobní údaje v rozsahu a v souladu s účelem uvedeným v knihovním řádu.
IV.
(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 knihovny splatit místo čtenáře jeho dluhy, pokud je tento
neuhradí.
V.
(1) *Zákonný zástupce poskytuje – neposkytuje (nehodící se škrtněte) souhlas, aby nezletilému čtenáři byl
umožněn přístup k internetu v Městské knihovně Varnsdorf.
V případě poskytnutí souhlasu si je zákonný zástupce vědom, že některé služby na internetu nejsou vhodné
pro děti mladší 15 let a zavazuje se, že čtenáře poučí o tom, že všem návštěvníkům knihovny je zakázán
přístup na stránky, na nichž jsou zveřejňovány materiály obsahující sex, násilí apod. Zaměstnanci knihovny
nejsou povinni zabezpečit, aby čtenář tyto stránky nenavštěvoval. Současně zákonný zástupce souhlasí s tím,
že uhradí případné škody, které způsobí čtenář nevhodnou manipulací s výpočetní technikou nebo
poškozením programového vybavení. Zákonný zástupce si je vědom, že svůj souhlas může kdykoliv odvolat.
(2)*Zákonný zástupce poskytuje – neposkytuje (nehodící se škrtněte) souhlas k pořizování a zveřejňování
údajů a fotografií čtenáře v propagačních materiálech, na webových stránkách, na sociálních sítích knihovny
a v prostorách budovy MCKV. Zákonný zástupce si je vědom, že svůj souhlas může kdykoliv odvolat.

Datum:*

Podpis zákonného zástupce:*

Datum:

Podpis knihovníka:

Roční poplatek 50 Kč
* povinný údaj

