Příloha č. 1

Prohlášení uživatele služeb Ústřední knihovny VŠB – TU Ostrava*
Příjmení, Jméno: ………………………………………………………………………………
Datum narození: ……………………………… Osobní číslo: ……………………………….
(vyplní pouze student nebo zaměstnanec VŠB-TUO)

1. Prohlašuji, že jsem se prokazatelně seznámil/a s Knihovním a výpůjčním řádem Ústřední
knihovny (dále jen ÚK) VŠB-TUO, včetně příloh, což níže stvrzuji svým podpisem a zavazuji se
jej dodržovat, vždy v aktuálním znění.
2. Při porušení podmínek stanovených Knihovním a výpůjčním řádem souhlasím s účtováním
smluvních pokut dle aktuálního Ceníku.
3. Souhlasím, aby VŠB-TUO jako správce zpracovávala po dobu mého využívání služeb ÚK osobní
údaje o mé osobě nezbytné pro moji jednoznačnou identifikaci ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb.,
o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů ve znění platných předpisů, a to za účelem
poskytování knihovních služeb v ÚK VŠB-TUO, v rozsahu a způsobem uvedeným v příloze č. 3
Knihovního a výpůjčního řádu ÚK VŠB-TUO, tj. v Poučení o ochraně osobních údajů uživatelů
Ústřední knihovny VŠB-TUO. Současně se zavazuji bez odkladu informovat ÚK VŠB-TUO
o změnách v mých osobních údajích.
4. Souhlasím s bezdokladovým systémem absenčního půjčování. Zaregistrování výpůjčky, její
prodloužení i vrácení není provázeno žádným písemným potvrzením. Kontrolu provedu osobně na
obrazovce PC při výpůjčkách a vracení dokumentů. Podpis na tomto prohlášení je právně závazný
pro všechny mnou vypůjčené dokumenty.
5. Zavazuji se zejména, že v případě nedodržení stanovené výpůjční lhůty nebo v případě nevrácení,
ztráty nebo poškození vypůjčených knih, uhradím příslušné smluvní pokuty, poplatky či režijní
náklady dle tohoto Knihovního a výpůjčního řádu ve výši podle aktuálně platného ceníku (Ceník
poplatků, smluvních pokut a placených služeb, který tvoří přílohu č. 2 Knihovního a výpůjčního
řádu a je nedílnou součástí tohoto Knihovního a výpůjčního řádu).
6. Licencované elektronické informační zdroje budu využívat jen pro svou potřebu a pro nekomerční
účely. Jsem si vědom/a toho, že tyto zdroje jsou zakoupenou licencí určeny pouze pro vzdělávací a
studijní účely. Pokud toto ustanovení poruším, ponesu všechny z toho vyplývající důsledky.
7. Při práci s výpočetní technikou na pracovištích ÚK VŠB-TUO nebudu zasahovat do konfigurace
pracovních stanic a budu dodržovat pravidla stanovená pro jejich využívání.
8. Reprografické kopie dokumentů budu využívat v souladu s platnými předpisy pouze pro vlastní
potřebu a budu dodržovat etiku jejich citování.

Svým podpisem na tomto prohlášení stvrzuji, že se zavazuji respektovat a dodržovat podmínky a ustanovení Knihovního a výpůjčního řádu ÚK VŠB-TUO.
V Ostravě dne…………………………. Podpis uživatele…………………………………….
Vyplní pracovník ÚK VŠB-TUO:
Číslo průkazu uživatele: .......................................
Registrace provedena dne: ……………………………
Provedl: ……………………………………………….
*

Toto „Prohlášení uživatele služeb Ústřední knihovny VŠB – TU Ostrava“ vzniká ve dvou vyhotoveních,
z nichž jedno obdrží uživatel a druhé obdrží Ústřední knihovna VŠB – TU Ostrava.

