
Potvrzení o kompletnosti výpůjčky tematického kufříku/hry* č. …………….. 
 
I. Smluvní strany: 

Půjčitel: Městská knihovna v Přerově, příspěvková organizace 

Půjčovna pro děti, Palackého 1, 750 02 Přerov 

Vypůjčitel: Jméno a příjmení ……………………………………………………………………………………….. 

Číslo reg. průkazu ……………………………………………………………………………………….. 

II. Předmět výpůjčky 

Předmětem výpůjčky je tematický kufřík/hra* ……………………………………………… evidenční číslo …………………………. 

III. Doba výpůjčky 

Od    Do 

IV. Závěrečná ujednání 

Tematický kufřík/hra* je předáván v kompletním stavu a bez viditelných známek poškození. Závady zjištěné při 

vracení kufříku/hry* se vypůjčitel zavazuje nahradit v plné výši.  

Městská knihovna v Přerově, příspěvková organizace, zpracovává osobní údaje v souladu s nařízením Evropského 

parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů 

a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). 

Osobní údaje uživatelů jsou zpracovávány v rozsahu a k účelu uvedenému v Knihovním řádu. 

V Přerově dne 

 

Podpis půjčitele    Podpis vypůjčitele   

 
 

* Nehodící se škrtněte 
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