
 

 



Smlouva o poskytování služeb čtenáře do 15 let: 

I. 

(1) Knihovna se zavazuje čtenáři poskytovat knihovnické a informační služby, jejichž podmínky a 

podrobnosti jsou stanoveny v knihovním řádu. 

(2) Čtenář prohlašuje, že se seznámil s knihovním řádem a zavazuje se dodržovat povinnosti, 

které mu knihovní řád ukládá. 

II. 

(1) Knihovní řád v aktuálním znění je k nahlédnutí v knihovně. 

(2) Čtenář obdrží knihovní řád kdykoliv na vyžádání zdarma. 

(3) Knihovna oznámí čtenáři změny knihovního řádu s dostatečným předstihem před jejich 

účinností upozorněním v knihovně a na webových stránkách knihovny. 

 

III.  

(1) Čtenář se zavazuje oznámit bez zbytečného odkladu změnu kteréhokoliv údaje, uvedeného 

v této přihlášce. 

(2) Knihovna zpracovává osobní údaje v rozsahu a v souladu s účelem uvedeným v knihovním 

řádu. 

IV. 

(1) Zákonný zástupce s uzavřením této smlouvy vyslovuje souhlas a zavazuje se, že bude 
dbát, aby čtenář řádně dodržoval podmínky této smlouvy. 

(2) Zákonný zástupce se zavazuje na výzvu knihovny splnit místo čtenáře jeho dluhy, 
pokud je tento neuhradí. 

V. 

(1) Podpisem této přihlášky beru na vědomí, že Městské kulturní středisko Letovice, 
jakožto provozovatel Městské knihovny Letovice, bude v pozici správce zpracovávat 
moje osobní údaje a osobní údaje čtenáře v nezbytně nutném rozsahu za účelem 
ochrany majetku knihovny, komunikace mezi knihovnou a čtenářem v případech 
stanovených knihovním řádem nebo na přání čtenáře a za účelem plnění povinností 
uložených knihovně obecně závaznými právními předpisy. Tyto údaje budou 
zpracovávány na základě oprávněných zájmů správce, na základě plnění smluvních 
povinností správce a na základě právních povinností, které se na správce vztahují. 

(2) Podpisem této přihlášky prohlašuji, že o zpracování mých osobních údajů a osobních 
údajů čtenáře jehož jsem zákonným zástupcem, jsem byl náležitě poučen a že mi byla 
předána příloha č. 2 ke knihovnímu řádu – Ochrana osobních údajů čtenáře, který 
stanoví podrobnosti zpracování osobních údajů. 

Datum:       Podpis zákonného zástupce: 

Datum:      Podpis čtenáře: 

Datum:           Podpis knihovníka: 
 


