Přihláška jednorázového čtenáře staršího 15 let
Městská knihovna s regionálními funkcemi v Trutnově, příspěvková organizace, IČO
00371815
Krakonošovo náměstí 128, 541 01 Trutnov (dále jen MKT)
a čtenář:

čtenářský průkaz číslo:

Příjmení

Jméno

Tituly

Datum narození

Adresa trvalého pobytu

Ulice a číslo popisné

PSČ

Stát

Obec

Pošta (pokud se neshoduje s obcí)

Okres

Spolu uzavřeli tuto smlouvu o poskytování služeb:
I.
1)

2)

MKT se zavazuje čtenáři poskytovat knihovnické a informační služby, jejichž podmínky a
podrobnosti jsou stanoveny v knihovním řádu
Čtenář prohlašuje, že se seznámil s knihovním řádem, zejména s pravidly pro náhrady škod
a smluvní pokuty za porušení povinností, a zavazuje se dodržovat povinnosti, které mu
knihovní řád ukládá.

II.
Knihovní řád v aktuálním znění zpřístupňuje MKT k nahlédnutí v každé pobočce a na
internetových stránkách www.mktrutnov.cz
2)
MKT oznámí čtenáři změny knihovního řádu MKT s dostatečným předstihem před jejich
účinností
a) v každé knihovně snadno viditelnými upozorněními na změnu
b) na internetových stránkách MKT
c) jiným vhodným způsobem, případně jejich kombinací
3)
Oznámení podle odst. 2 písmeno a) a b) se odstraní nejdříve za půl roku od účinnosti změny
III.
Čtenář žádá, aby běžnou korespondenci (oznámení o rezervaci apod.) MKT odesílala na adresu
(pokud se liší od adresy trvalého pobytu nebo pokud čtenář nemá trvalý pobyt v ČR):
1)

Obec

Ulice a číslo popisné

PSČ

Okres

Pošta (pokud se neshoduje s obcí)

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

E-mail(y):

V.
1)

čtenář se zavazuje oznámit bez zbytečného odkladu změnu kteréhokoliv osobního údaje,
uvedeného v této přihlášce.
2)
Čtenář souhlasí, aby MKT zpracovávala jeho osobní údaje v rozsahu a v souladu s účelem
uvedeným v knihovním řádu.
Smlouva se uzavírá na 100 dnů od zaplacení registračního poplatku.
Místo

Datum

Podpis čtenáře

Ověření osobních údajů a splnění podmínek čl. 6 KŔ (vyplňuje knihovník):

Datum a podpis knihovníka:

