
Széchenyi István Városi Könyvtár
Szervezeti és Működési Szabályzat2. sz. melléklete

3. SZ. rÜccu,Br
Felnőtt olvasó személyi lapja

Előlap

SZEMÉLYl LAP

családi és utónév:

születési név:

Anyja neve

Születési hely, idő

Átlarrdó lakcím"

Ideiglenes lakcím:

Személyi igazolvány/útlevél szánta. ;

Atagság én,ényes

Hátlap

Ba LnpÉst NYt LA,I,K ozAT
Alulírott kijelentcrrr, hogv a Széchcn_v-i l§tván Városi Könyvtár
beiratkozott/regisztrált olvasója kír,ánok lcnni, A kön.v-r,tárhasználati szabályzatot
és az Adatkeze|ési tájékoztatóban loglaltakat mcgismcrtcnr. tudomásul vettcnr ós
maganrra nézvc kötelczónck tarlont. A;clen nl,ilatkozat aláirásóval kifejczetten
hozzájárulok nhhoz" hogl a Kön1,,r,tár a vr:natkozó jogszabál1,ok elóírásai szcrint
kezeljc sz.cnró ly-es adatainrat.

Az alábbi adataint nrcgadásár,al igény,bc kir,,ánonr venni a Könl,r,tár által nr,últotl
órtóknör,elt szolgáltatásokat. ill, kcdvcznrónvekct.

lgazolvánv típusa. szifutra:
Hozzájórulásomat adorn, hogv a Könvvtíü- a szolgáltatásaiva| kapcsolatos

információkat velenr közölic a kőr,etkcző e-mail cimcn:

Nl,ilatkozonl. hogv a Könyvtár lTirlevc|óre igérry,t tartok / ncrn tartok igényt a fent
ntegadott e-nraiI cínrcnren (a kir,ált rósz alálrúzandó). Tudolnásul veszem, lrog.v a
jelcn nyilatkozat a tag§ágom nlegszűnóséig érvónves és ránr néz-ve kötclczó. Az
adatainrban idökózbcn bckövctkcző r,áltozírsokat a könl,vtárnak be.iclcntem.

SoPron,2() .--- 
ilri"*llraú
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Előlap

Hátlap

Széchenyi István Városi Könyvtár
Szervezeti és Működési SzabáIyzat2. sz. melléklete

16 év alatti olvasó személyi lapja

SZENtÉL\,I LAP
Nér.:

.Anr.ia neve:

Szülctési hclr.. rdó:

Áliandó lakcíru:

Ideiglenes lakcím:

Iskola:

Apr, gtxrdr.rsclő ncle

kiitelezem maítanr_ htlgv a könvltár szakilyait rl}egt,rrtonl. A kólcsörrzött krlnt,veket
hatantlón bclü'l r,isszahrtzonr.

az ollasti aláírása

JÓTÁLLÁSI NYILATKOZAT
Alulrrott cngedéllezem, ltogv a konlr,tárba
beiratkozhussrxr, Felcl(issege1 lállalt*l az áltrrlt kikarlc§önzött dokumentumokéí: sztürség
csetén nregtéritern t késc<lelnri tlíjal, illelve az elvcszett vagv rncgrongáh dtrkirrnentumok
értékét. A mcgadotl adatok csetleges változását jelezrnrli.

Dárum: .,

a.jótáll(r aláírása

NYILATKOZAT És gozzÁ.lÁnULÁs l6 rvx,aTn ÉRtntrTr
SZEMELYES ADATAI KEZELtSÉHEZ

Az Erintetl adatai a szcmélvi lapron olvashat(lk. A ton,énves képriscló egvéb adatai

[,akcinr (amcnnt,iben eltéró a 8\ennekcliil ):

i:-mail cim

Sz.ig, szóm:

A jelcn rrr ilatkozat aláirásár,al ,r rtregfelcl.i sz:im hekarikázasá!"l ónkentcscn
hozzá.lárulok ahhoz, Irrrgv a kt'll\,tlitr a u)natkolo.1ogsz.:rbálvok elóriisai szennt nrilr,cn
célbol kezelje sajat cs gvermeken| adálall
l. konrrtarr beiraültlás
2 hirlerél ktilrlése
Kijelcntem, hog;r a fcntnevezett &yerntekrc r,onatkozti szcmélles rdatok és a saJát
személycs edataim a lalósáErak megfelclnek Az Arlatkezelósi tújékoztatóban
foglaltakat megismertem ós tudomásul yettenl. A Jelen nyilatkozatomat bármlkor
r isszavonhatom, élhetck az engem mcgillctó jogokkal ús jtrgon oslati lcbetósógckkel.
Nvilrrík<rz-atom visszlvonáslg, illetre gvermekem ló évcs koráig énényes.

l'airvrinvt:s lclirgvelete,t gr.akorl<! aláirirsal)átunr
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