
A Z  O LVA S Ó  A D A T A I
  Kötelezően megadandó adatok. (KÉRJÜK, NYOMTATOTT BETŰVEL TÖLTSE KI!)

Név 

Születési név

Anyja születési neve

Születési hely és idő

Állandó lakcím irányítószámmal

Értesítési cím irányítószámmal

  Kedvezmények és kibővített szolgáltatások érvényesítéséhez önkéntesen megadandó adatok.

ELTE Neptun-kód

Munkahely

Oktatási intézmény neve, kar

Képzési forma (BA, MA, PhD, minor stb), szak

Telefon

E-mail cím

Hozzájárulok ahhoz, hogy az ELTE könyvtárai e-mail címemre a könyvtári szolgáltatásokkal
kapcsolatos információkat küldjenek.    Igen    Nem
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B E L É P É S I  N Y I L A T K O Z A T

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 doku-
mentumok 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. 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 kijelentem, hogy az ELTE Adatkezelési szabályzatát, amely az ELTE – Szervezeti és Működési 
Szabályzat I. kötet – (Szervezeti és Működési Rend) - 6. sz. melléklete, megismertem és tudomásul vettem. A személyes ada-
taim kezelésére vonatkozó adatkezelési tájékoztatót megismertem, tudomásul vettem és az adatkezeléshez való hozzájárulás 
megadása részemről önkéntesen történt.
A személyes adatok kezelésének, védelmének, valamint az ezzel összefüggő jogorvoslatnak törvényben és egyetemi szabályzat-
ban rögzített szabályairól az ELTE honlapján a Szabályzatok, dokumentumok, I. kötet: Szervezeti és Működési Rend menü-
pontban (https://www.elte.hu/dokumentumok/szmsz#szmr), az ELTE SzMSz I. 6. Adatkezelési Szabályzatban (https://www.
elte.hu/dstore/document/677/ELTE_SZMSZ_6mell_adatkezeles.pdf), valamint az Egyetemi Könyvtári Szolgálat portálján 
az Adatkezelési szabályzat menüpontban (https://konyvtar.elte.hu/hu/adatkezelesi-szabalyzat) szerepel további részletes tájé-
koztatás.
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