
 

Městská knihovna Příbor, Lidická 50, 742 58 Příbor 

a čtenář/ka: 

Jméno a příjmení………………………………………………………………………………. 

Datum narození……………………………… 

Trvalé bydliště – ulice a č. popisné…………………………………………………………… 

Město……………………………………………………………..PSČ…………...................... 
 

 

za souhlasu zákonného zástupce (rodiče): 
 

 

Jméno a příjmení………………………………………………………………………………. 

Adresa – pokud se liší od trvalého pobytu dítěte……………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

spolu uzavřeli smlouvu o poskytování služeb: 

1. Knihovna se zavazuje čtenáři poskytovat knihovnické a informační služby, jejichž podmínky 

a podrobnosti jsou stanoveny v knihovním řádu. 

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

3. Čtenář i zákonný zástupce prohlašují, že se seznámili s knihovním řádem a zavazují se dodržovat 

povinnosti, které jim knihovní řád ukládá. Aktuální knihovní řád je vystaven v knihovně a na 

internetových stránkách knihovny www.knihovnapribor.cz. 

4. Čtenář i zákonný zástupce se zavazují oznámit bez zbytečného odkladu změnu kteréhokoli osobního 

údaje, uvedeného v této přihlášce. 

5. Ke kontrole poskytnutých údajů předloží zákonný zástupce k nahlédnutí OP nebo cestovní doklad. 
 

Uchování čtenářské historie (informace o vypůjčených knihách pro potřeby čtenáře): 
 

 Souhlasím s uchováním informací o vypůjčených knihách ve výpůjčním systému po dobu   

     platnosti čtenářského průkazu a dva roky po ukončení platnosti 

                                                               nebo 
 

 Požaduji vymazání (anonymizaci) záznamů o vypůjčených knihách  ihned po jejich vrácení 

    a po vyrovnání všech závazků vůči knihovně. 
 

Čtenář souhlasí, aby jej knihovna v případě potřeby kontaktovala i těmito způsoby: 

Telefon……………………………E-mail…………………………………………………….. 
 

  Souhlasím       nesouhlasím se zasíláním informací o upomínkách nebo rezervovaných  

     dokumentech na  e-mail         na telefon    

  Souhlasím     nesouhlasím se zasíláním upozornění před koncem výpůjční doby na e-mail 
 

 Souhlasím      nesouhlasím se zasíláním informací o akcích knihovny na e-mail 

 Souhlasím      nesouhlasím se zasíláním informací o nových knihách na e-mail 

Výše uvedené souhlasy může čtenář na vlastní žádost kdykoliv odvolat. 

 

 

PŘIHLÁŠKA ČTENÁŘE MLADŠÍHO 15 LET 



Datum………………………..   Podpis čtenáře………………………………………………. 

 

 Souhlasím       nesouhlasím, aby mé dítě mělo v knihovně přístup na internet. 

 

Datum……………………….    Podpis zákonného zástupce………………………................ 

 

Za knihovnu zkontrolovala……………………………………………………………………. 


