
WZÓR KARTY ZAPISU CZYTELNIKA                                                                              

 

Nr karty 
 
 
 
 
 

Nazwisko 
 
 

Imię 
 

PESEL 
 

Adres zamieszkania 
 
 
 

Adres korespondencyjny 
 
 

Kategorie 
społeczne - 
 GUS 
 

 U 
 

Uczący 
się 

P 
 

Pracujący 

Nz 
 

Pozostali 

Telefon* 
 
 

Adres e-mail* 

        *dane opcjonalne na podstawie zgody 
 

□ Oświadczam, że zapoznałem/zapoznałam się  

z Regulaminem Biblioteki Publicznej w Wąsoszu, 
dotyczącym korzystania ze zbiorów i usług oraz 
zobowiązuję się do jego przestrzegania. 

□ Wyrażam zgodę na przesyłanie przez system 

elektroniczny Libra NET powiadomień, dotyczących 
rezerwacji, informacji o prolongacie, kolejce, 
zaległościach i innych, związanych  
z prawidłowym działaniem systemu, na podany przeze 
mnie dobrowolnie adres e-mailowy. 
 
Miejscowość i data......................................... 
Podpis Czytelnika............................................ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

 DANE RODZICA/OPIEKUNA PRAWNEGO 
 
Nazwisko………………………………………………................ 
Imię………………………………………………………............... 
PESEL……………………………………………………................ 
Adres zamieszkania………………………………................ 
……………………………………………………………….............. 
……………………………………………………………….............. 
Adres do korespondencji………………………................ 
……………………………………………………………….............. 
Telefon…………………………………………………….............. 
Adres e-mail…………………………………………................ 
 

□ Wyrażam zgodę na korzystanie ze zbiorów  

i usług Biblioteki Publicznej przez moje 

dziecko/podopiecznego. Przyjmuję 

zobowiązanie za wypełnienie zobowiązań w 

stosunku do Biblioteki. 
 
Miejscowość i data.........................................….............. 
Podpis Czytelnika............................................................ 

 
 

KLAUZULA INFORMACYJNA 
Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego  
i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony 
osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i 
w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 
dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)  
(Dz. U. UE. L. 119.1  z 04.05.2016) informuję, iż: 
Administratorem danych osobowych jest Zespół 
Placówek Kultury z siedzibą w Wąsoszu (56-210) przy  
ul. Zacisze 10D. Z administratorem można 
skontaktować się mailowo: 
biuro@zpk.wasosz.gmina.pl lub pisemnie na adres 
siedziby administratora. Administrator wyznaczył 
Inspektora Ochrony Danych, z którym można się 
skontaktować mailowo: iod@zpk.wasosz.gmina.pl . 
Dane przetwarzane są dla celów związanych z 
dokonaniem zapisu do biblioteki oraz możliwości 
korzystania przez czytelnika z oferty biblioteki, na 
podstawie ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o 
bibliotekach oraz realizacji działań w interesie 
publicznym (art. 6 ust. 1 lit. e). Dane osobowe mogą 
być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom 
odbiorców danych osobowych, którymi mogą być 
podmioty upoważnione na podstawie odpowiednich 
przepisów prawa oraz podmiotom przetwarzającym, 
na podstawie zawartych umów powierzenia 
przetwarzania danych, w szczególności Libra NET. 
Szczegółowe informacje związane z przetwarzaniem 
danych osobowych zamieszczone zostały w klauzuli 
informacyjnej wywieszonej  
w siedzibie Administratora oraz na stronie 
internetowej: 
http://zpk.wasosz.gmina.pl/index.php/klauzula-
informacyjna . 
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