
PŘlnÚŠXn ČreruÁŘe UmOŠÍnO 15 LET číslo legitimace:

* Jméno :

Trvalá adresa :

* Ulice a číslo :
*PSČ:

* Datum narození :

* Město :

Městská knihovna Boženy Němcové Domažlice, dále jen knihovna

a čtenář : * Povinné údaje :

spolu uzavřeli tuto smlouvu o poskytování služeb , .

l. (1) Knihovna se zavazuje čtenáři poskytovat knihovnické a informačníslužby, jejichž podmínky
a podrobnostijsou stanoveny v knihovním řádu.

(2) Čtenář prohlašuje, že se seznámils knihovním řádem azavazuje se dodžovat povinnosti,
které mu knihovnířád ukládá.

ll. (1) Knihovní řád v aktuálním znění je k nahlédnutí v knihovně,

(2) Čtenář obdrží knihovní řád kdykoliv navyžádání zdarma.

lt!. (1) Čtenář se zavazuje oznámit bez zbytečného odkladu změnu kteréhokoliv údaje, uvedeného v této přihlášce.

(2) Knihovna zpracovává osobní údaje v rozsahu a v souladu s účelem uvedeným v knihovním řádu.

lV. (1) ZáRonný zástupce s uzavřením této smlouvy vyslovuje souhlas a zavazge se, že bude dbát,
aby čtenář řádně dodžoval podmínky této smlouvy.

(2) Zákonný zástupce se zavazuje na výzvu knihovny splnit místo čtenáře jeho dluhy, pokud je tento neuhradí.

* Podpis zákonného zástupce .

za souhlasu jeho zákonného zástupce (rodiče) :

* Jméno :

Trvalá adresa :

* Ulice a číslo ;
* PSČ:

* Datum narození :

* Město :

Nepovinné údaje čtenáře :

Průkaz ZTP,ZTPIP .

údai uvedte. pokud si přeiete čeroat vÝhodv s tím spoiené.

E-mail(y) : Telefon(y):

kontaktní adresa :

ulice a číslo :

PSČ: Město:

Tyto údaje pro efektivnější komunikaci uved'te, pokud si přejete, aby Vás knihovna takto kontaktovala.

* Datum :

" Datum :

* Datum :

* Podpis čtenáře :

* Podpis knihovníka :



Já, níže podepsaná/podepsaný stvrzuji, že souhlasím či nesouhlasím* se zpracováním vyjmenovaných
osobních údajů mého (mně svěřeného) dítěte resp. mých vyjmenovaných osobních údajŮ k jednotlivým

níže uvedeným účelům - pro Městskou knihovnu Boženy Němcové Domažlice.

Úeely zpracování
Jednotlivé účely zpracovánídefinujídůvody ke zpracováníosobních údajů (jejich shromažd'ovánÍ,
využití a uložení). Detailní informace o jednotlivých činnostech zpracování poskytne subjektu ÚdajŮ

knihovna při sh roma žď ov ání údaj ů.

Úče!zpracování:
Zveřejnění fotografií za účelem prezentace a propagace
aktivit knihovny.
Zpracov ávané osobní údaje :

Fotografie, jméno, př'ljmení (příp. škola, třída).

souhlasím

nesouhlasím

Účelzpracování:
Předání osobních údajů zákonných zástupců uživatele za účelem
možného zkontaktování při úrazu či zdravotních potížích.

Zpracovávané osobní údaje:

Jméno, příjmení, telefonní číslo.

souhlasím

nesouhlasím

Účelzpracování:
Organizování kulturních a vzdělávacích akcí a soutěží,

Zpracovávané osobní údaje:

Seznam účastníků - Jméno, příjmení.

souhlasím

nesouhlasím

Účelzpracování:
lnformace o změnách v provozu knihovny, o pořádaných akcích,
o rezervovaných dokumentech, předupomínky, upomínky

Zpracovávané osobní údaje:

Jméno, příjmení, e-mailová adresa, telefonní ěíslo.

souhlasím

nesouhlasím

Účelzpracování:
Historie vypůjčených dokumentů.

Zpracovávané osobní údaje:

Jméno, příjmení.

souhlasím

nesouhlasím

Trvání souhlasu
Tento souhlas se uděluje na dobu trvání registrace uživatele, plus 2 roky.

Poučení
V souladu s platnou legislativou v oblasti ochrany osobních údajů je nezbytné pro všechnazpracování,
pro která neexistuje právní základ nebo oprávněný zájem, získat souhlas subjektu údajů, připadně jeho

zástupce. Tento souhlas lze kdykoliv abez udánídůvodu vzítzpět.

Podpis zákonného zástupce:

* Nesouhlas se zpracováním osobních údajů uživatele či zástupce nemohou být důvodem k neposkytnutí služby - mohou

však poskytování služby omezit.


