
Załącznik nr 1 – Karta zapisu 

 

KARTA ZAPISU 

 
NUMER KARTY: ……………………………………….………….. INFORMACJE NA POTRZEBY STATYSTYKI BIBLIOTECZNEJ 

– zaznaczyć właściwe: 

 osoba ucząca się            

 osoba pracująca                

 pozostali 

NAZWISKO I IMIĘ (IMIONA):  

………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………. 

PESEL: …………………………………………………………………………… 

DATA URODZENIA: …………………………………..………………….. 

NR I RODZAJ DOKUMENTU TOŻSAMOŚCI (jeżeli nie został nadany 

PESEL) 

 ………………………………………………………………………………………. 

ADRES ZAMIESZKANIA (kod, miasto, ulica z nr lokalu) 

………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………. 

ADRES DO KORESPONDENCJI (jeżeli inny niż adres zamieszkania) 

………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………. 

DANE KONTAKTOWE (jeżeli Użytkownik/rodzic lub opiekun prawny Użytkownika niepełnoletniego wyraża zgodę na otrzymywanie tą drogą informacji dotyczących 

korzystania przez Użytkownika ze zbiorów Biblioteki takich jak powiadomienia, monity). 

E-MAIL: ………………………………………………………………………. NR TELEFONU: …………………………………….……………………….. 

PRZY ZAPISIE OSOBY NIEPEŁNOLETNIEJ: 

NAZWISKO I IMIĘ RODZICA/OPIEKUNA PRAWNEGO: 

………………………………………………………………………………………. 

PESEL RODZICA/OPIEKUNA PRAWNEGO: 

………………………………………………………………………………………. 

ADRES DO KORESPONDENCJI (jeżeli inny niż wskazany powyżej) 

………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………. 

 

 

Oświadczam, że podane przeze mnie dane są prawdziwe oraz że zapoznałam/em się z regulaminem korzystania ze zbiorów i usług Wojewódzkiej i Miejskiej 

Biblioteki Publicznej w Rzeszowie i zobowiązuję się do jego przestrzegania.  

 

 

………………………………………………… 

data 

………………………………………..……………………………………… 

podpis Użytkownika/rodzica lub opiekuna prawnego Użytkownika niepełnoletniego  

 

Przyjmuję odpowiedzialność za wypełnienie zobowiązań niepełnoletniego w stosunku do Biblioteki. 

 ………………………………………..……………………………………… 

podpis rodzica/opiekuna prawnego Użytkownika  niepełnoletniego  

Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Rzeszowie jako administrator danych informuje, że dane osobowe będą przetwarzane w celach związanych  

z korzystaniem ze zbiorów i usług Biblioteki, w celach statystycznych, archiwalnych oraz w celu dochodzenia ewentualnych roszczeń związanych z wypożyczonymi zbiorami i urządzeniami 

mobilnymi. Podanie danych identyfikacyjnych jest obowiązkowe i niezbędne do nabycia prawa korzystania ze zbiorów i usług Biblioteki. Dane kontaktowe (numer telefonu, adres e-mail) 

podawane są dobrowolnie, w celu umożliwienia Bibliotece wysyłania informacji o realizacji zamówień, przypomnień o zbliżającym się terminie zwrotu wypożyczonych zbiorów i monitów 

elektronicznych, gdy termin został przekroczony. 

 

Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz  do wycofania zgody w dowolnym momencie. Pełna treść 

klauzuli informacyjnej znajduje się w Regulaminie korzystania ze zbiorów i usług WiMBP w Rzeszowie, dostępna jest na stronie internetowej: www.wimbp.rzeszow.pl. 

 

http://www.wimbp.rzeszow.pl/

