A Z O LVA S Ó A D ATA I
Kérjük, nyomtatott betűvel töltse ki!
Név
Születési név
Anyja leánykori neve
Születési hely és idő
Személyazonosító igazolvány szám
Munkahely
Oktatási intézmény neve, kar
Képzési forma (BA, MA, PhD, minor stb), szak
ELTE azonosító
Állandó lakcím irányítószámmal
Értesítési cím irányítószámmal
Telefon
e-mail cím
Hozzájárulok ahhoz, hogy az ELTE könyvtárai e-mail címemre a könyvtári szolgáltatásokkal kapcsolatos információkat küldjenek. Igen Nem

BELÉPÉSI N Y IL ATKOZ AT
Alulírott kijelentem, hogy az EKSZ és jelen tagkönyvtár:.............................................................szabályzatát megismertem, annak
rendelkezéseit elfogadom és betartom.
Minden általam helyben használt, illetve kikölcsönzött dokumentumért anyagi és büntetőjogi felelősséget vállalok. E dokumentumok megrongálódása, megrongálása vagy elvesztése okán keletkezett kárt – a használati szabályzatban foglaltak szerint – megtérítem. Kijelentem, hogy személyi adataim valósak, azok megváltozását a változástól számított tíz (10) munkanapon belül bejelentem.
Tudomásul veszem, hogy a könyvtári szabályok megszegése a kölcsönzési, illetve könyvtárhasználati jog időleges vagy végleges
megvonásával jár. Tudomásul veszem, hogy egyes EKSZ könyvtárak videokamerával, biztonsági kapukkal és (a személyek és a
könyvek érdekében) FM-200 tűzoltó készülékkel felszereltek. A rendszer nem megfelelő használata anyagi következményekkel jár.
Kijelentem, hogy a könyvtárhasználat során a szerzői jogra vonatkozó jogszabályokat és könyvtári szabályokat betartom.
Jelen nyilatkozat aláírásával kifejezetten hozzájárulok, hogy az ELTE az általam közölt személyes adatokat a velem szemben
érvényesíthető esetleges követeléseinek érvényesítése céljából és ahhoz szükséges körben harmadik személy részére továbbítsa.
A jelen nyilatkozat aláírásával kifejezetten hozzájárulok ahhoz is, hogy e harmadik személy a részére továbbított személyes
adataimat – az ELTE igényérvényesítésének céljából és ahhoz szükséges körben – kezelje.
Jelen nyilatkozat aláírásával tudomásul veszem, hogy az ELTE a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról
és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 57. § (1) bekezdése, valamint az információs önrendelkezési jogról és az
információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 6. § (4) bekezdése alapján az általam igénybe vett könyvtári szolgáltatás
részemre történő nyújtása érdekében adataimat kezeli, amelyhez hozzájárulok. Jelen nyilatkozat aláírásával hozzájárulok továbbá ahhoz, hogy az ELTE munkatársai és vezetői munkaköri feladatuk, illetve vezetői megbízatásuk ellátásával összefüggésben,
az ahhoz szükséges mértékben a személyes adataimhoz hozzáférjenek, azokat kezeljék.
Jelen nyilatkozat aláírásával kijelentem, hogy az ELTE Adatvédelmi, adatbiztonsági és adatkezelési szabályzatát, amely az
ELTE – Szervezeti és Működési Szabályzat I. kötet - Szervezeti és Működési Rend - 15. sz. melléklete, megismertem és tudomásul vettem.
A személyes adatok kezelésének, védelmének, valamint az ezzel összefüggő jogorvoslatnak törvényben és egyetemi szabályzatban rögzített szabályairól az ELTE honlapján a Közérdekű információk, közzéteendő adatok, adatkezelés menüpontban (www.
elte.hu/kozerdeku) szerepel részletes tájékoztatás.
Kelt:......................................................................

Aláírás:.....................................................................

