Přihláška čtenáře mladšího 15 let
Knihovna města Plzně, příspěvková organizace, IČO: 003 68 806
se sídlem B. Smetany 13, 301 00 Plzeň, zapsaná v rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni
oddíl Pr, vložka 582 (dále jen KMP)

a čtenář
Evidenční číslo čtenáře:

Povinné údaje:

Příjmení:

Jméno:

Datum narození:
Adresa trvalého bydliště:
za souhlasu zákonného zástupce (rodiče)
Příjmení:

Jméno:

Datum narození:

Číslo OP:

Adresa trvalého bydliště:
spolu uzavřeli tuto smlouvu o poskytování knihovnických služeb:
1. KMP se zavazuje čtenáři poskytovat knihovnické služby, jejichž podmínky a podrobnosti jsou stanoveny
v knihovním řádu KMP.
2. Čtenář prohlašuje, že se seznámil s knihovním řádem, a to včetně pravidel pro náhradu škody,
ustanoveními o smluvních pokutách za porušení povinností a způsobu upomínání a jeho náklady (Čl. 17
– 19 a příl. 2 - 4) a zavazuje se dodržovat takto zajištěné povinnosti, které mu knihovní řád ukládá.
3. Knihovní řád v aktuálním znění zpřístupňuje KMP k nahlédnutí v každé knihovně KMP a dále
na internetových stránkách www.knihovna.plzen.eu.
4. KMP bude oznamovat čtenáři změny knihovního řádu KMP s dostatečným předstihem před jejich
účinností v každé knihovně snadno viditelným upozorněním na změnu, na internetových stránkách KMP
a jiným vhodným způsobem.
Nepovinné údaje:

Čtenář a zákonný zástupce žádají, aby běžnou korespondenci KMP odesílala na adresu (pokud se liší od adresy
trvalého pobytu):
Čtenář a zákonný zástupce souhlasí, aby je knihovna v případě potřeby kontaktovala i těmito způsoby:
Telefon(y):
E-mail(y):
Zákonný zástupce s uzavřením této smlouvy vyslovuje souhlas, potvrzuje správnost výše uvedených
údajů a zavazuje se oznámit všechny jejich změny. Prohlašuje, že souhlasí s evidencí údajů dítěte v databázi
KMP (dle zákona o ochraně osobních údajů a v souladu s nařízením Evropského parlamentu a rady EU 2016/679
ze dne 27.4.2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu
těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES). Tento souhlas platí do dovršení 15 let věku dítěte nebo do zániku
jeho členství v KMP. Zákonný zástupce bude dbát, aby čtenář řádně dodržoval podmínky této smlouvy
a ustanovení knihovního řádu. Zavazuje se na výzvu KMP splnit místo čtenáře jeho dluhy, pokud je tento
neuhradí.
Datum:
Podpis čtenáře:
Podpis zákonného zástupce:
Datum:

Podpis pověřeného zaměstnance KMP:

