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LŐRINCI VÁROSI KÖNYVTÁR ÉS MŰVELŐDÉSI HÁZ 
3021 LŐRINCI, SZABADSÁG TÉR 4/a 

Könyvtári beiratkozási és hozzájáruló nyilatkozat 
16 év alatti személyek részére 

KÉRJÜK, OLVASHATÓAN, NYOMTATOTT BETŰKKEL TÖLTSE KI 

Személyazonosító adatok 

Családi és utónév 
 

Születési név 
 

Anyja neve 
 

Születési hely és idő 
 

Állandó lakcím 
 

További személyes adatok 

Oktatási Intézmény 
 

Foglalkozás 
 

Törvényes képviselő (kezes) adatai 

Családi és utónév 
 

Születési név 
 

Anyja neve 
 

Születési hely és idő 
 

Állandó lakcím 
 

Levelezési cím 
 

Személyaz. ig. száma 
 

További személyes adatok 

Email 
 

Telefon 
 

 

Alulírott kijelentem, hogy gyermekem vagy a gondnokságom alatt levő személy a könyvtár 
beiratkozott olvasója kíván lenni. A Könyvtárhasználati szabályzatot megismertük, az 
abban foglaltakat magunkra nézve kötelezőnek tartjuk. 

Személyes adatainkat önkéntesen és a megfelelő tájékoztatást követően adtam meg, azok 
valóságtartalmáért én felelek. Az adatainkban időközben bekövetkező változásokat a 
könyvtárnak bejelentem. 

A jelen nyilatkozat aláírásával kifejezetten hozzájárulok ahhoz, hogy a könyvtár a 
vonatkozó jogszabályok előírásai szerint kezelje személyes adatainkat. 
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Hozzájárulásomat adom, hogy a könyvtár a szolgáltatásaival kapcsolatos információkat 
(előjegyzés, könyvtárközi, hosszabbítás és lejárati értesítő) velem a fent megadott e-mail 
címemen közölje. 

Hírlevél (értesítés nyitvatartás-változásról, meghívó rendezvényekre, tájékoztató 
újdonságokról, újonnan beszerzett dokumentumokról, stb.) küldését kérem / nem 
kérem. (MEGFELELŐ VÁLASZ ALÁHÚZANDÓ) 

A könyvtár használata alkalmával vagy a könyvtár rendezvényein készült személyemet, 
gyermekemet vagy a gondnokságom alatt levő személyt érintő felvételeknek a könyvtár 
honlapján vagy közösségi oldalán való felhasználásához hozzájárulok / nem járulok 
hozzá. (MEGFELELŐ VÁLASZ ALÁHÚZANDÓ) 

Kijelentem, hogy az Adatkezelési tájékoztatót elolvastam, megértettem, az abban 
foglaltakat elfogadom és tudomásul veszem. 

Tudomásul veszem, hogy bármikor jogosult vagyok írásban, indoklás nélkül a hozzájárulás 
módosítására, visszavonására. Ez azonban nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a 
visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét. 

Megértettem, hogy a fenti rendelkezések az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 
rendelete (2016. április 27.) - a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése 
tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 
95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) 
2018.05.25-i életbe lépése miatt váltak szükségessé. 

A túloldalon megnevezett olvasóért kezességet vállalok. Ha a könyvtárral 
szemben vállalt kötelezettségeinek nem tesz eleget, azok teljesítését vállalom 
a Könyvtárhasználati szabályzatnak megfelelően. 

 

 
 
 ...............................   ......................................................................  
 dátum törvényes képviselő aláírása 
 
 
 
 ...............................   ......................................................................  
 dátum könyvtárhasználó aláírása 


