Olvasói és adatkezelési nyilatkozat
Alulírott …………………………………. (olvasó vagy 16 éves kor alatt a
jótálló neve) ezúton olvasói jogviszonyt létesítek a Nagy Gáspár Városi
Könyvtárral.
A személyi adataimban történő változásokat (név, lakcím, e-mailcím,
telefonszám) tudatom a könyvtárral.
Az általam kikölcsönzött dokumentumokat a kölcsönzési határidő
lejáratáig a könyvtár részére visszaadom. Késedelem esetén a késedelmi
díjat, amelyet a mindenkor hatályos Könyvtárhasználati Szabályzat
tartalmaz, megfizetem. A lejárati értesítés egy kényelmi szolgáltatás,
amelynek technikai okokból történő elmaradása nem jogosít fel a
késedelmes visszahozatalra.
A kölcsönvett dokumentumok megrongálódását, elvesztését haladéktalanul
bejelentem, és 15 napon belül a dokumentumot pótolom, vagy a beszerzés
költségeit
megfizetem.
Az
erre
vonatkozó
szabályokat
a
Könyvtárhasználati Szabályzat tartalmazza.
Tudomásul veszem, hogy amennyiben a fentiek szerint esedékes fizetési
kötelezettségemnek nem teszek eleget, úgy a könyvtár a tértivevényes
felszólítás után minden további értesítés nélkül, kártérítési igényét velem
szemben peres eljárás útján érvényesíti.
A Könyvtárhasználati Szabályzatot megismertem, az abban foglaltakat
magamra nézve kötelezőnek fogadom el.
Hozzájárulok, hogy a könyvtár az általam önként megadott, és okirattal
igazolt adataimat nyilvántartásában rögzítse és kezelje.
- Az adatkezelés tárgya, célja:
A könyvtár (a továbbiakban: adatkezelő) a természetes személyek adatait a
működési szabályzatban rögzített szolgáltatások elvégzéséhez, a
jogviszony érvényesítéséhez, valamint statisztikai adatszolgáltatás és
olvasáskutatási felhasználás célból tárolja és dolgozza fel.
- Az adatok felhasználási köre: kölcsönzés, előjegyzési értesítés, lejárati
értesítés, felszólítások küldése, adminisztrációs levél küldése, hírlevél
küldése (külön kérés alapján). Hírlevélre feliratkozni vagy jelen
nyilatkozat aláírása során vagy a későbbiekben a könyvtári honlapon
lehetséges.

- A kezelt adatok köre:
- név, születési név, születési hely és idő, nem, anyja születési neve,
lakcím, levelezési cím, személyi igazolvány száma, opcionálisan
telefonszám és e-mail cím, a szolgáltatás adminisztrációja során keletkező
másodlagos adatok (például korábbi kölcsönzések).
- Az adatkezelés eszközei:
- papír alapú nyilvántartás (Személyi adatlap és Belépési nyilatkozat,
olvasói és adatkezelési nyilatkozat, itt felejtett olvasójegy).
- elektronikus nyilvántartás: A könyvtárban az adatok kezelésére a
Szikla-21 IKR-t használjuk (a továbbiakban: adatfeldolgozó).
- Az adatkezelés időtartama:
- olvasók esetében a tagság (beiratkozástól számított 365 nap) lejártától
számított 5 év. Tartozás esetén az adatokat határidő nélkül megőrizzük.
- Az adatok törlésének módja az álnevesítés, mely esetén csak az
olvasáskutatási és statisztikai célokat szolgáló adatok maradnak meg (nem,
életkor, kölcsönzött művek). Az álnevesítésre került olvasók adatait
tartalmazó papír alapú nyilvántartásokat megsemmisítjük
- A biztonsági mentéseket 3 hónapig őrzi mind az adatkezelő, mind az
adatfeldolgozó.
- Az olvasónak jogában áll tájékozódni a kezelt adatairól, azokról kérhet
nyomtatott vagy elektronikus másolatot, kérheti az adatkezelés
felfüggesztését (amíg ez fennáll, addig csak látogatóként használhatja a
könyvtárat). Kérheti adatainak módosítását. Hozzájárulását visszavonhatja,
ami az álnevesítést vonja maga után. Panaszt nyújthat be a honlapunkon
közzétett elérhetőségek valamelyikén (ezt kérésre kinyomtatjuk).
Budakeszi, ………………..

……………………………...

Hozzájárulok, hogy a beiratkozáskor megadott e-mail címemre a Nagy
Gáspár Városi Könyvtár hírlevelet küldjön.
A hírlevélről a későbbiekben bármikor leiratkozhat. A könyvtár a címet a
könyvtár nyitva tartásával és rendezvényeivel kapcsolatos hírek
továbbítására használja, azt nem adja tovább harmadik személynek.
Budakeszi, ………………..

……………………………...

