
Městská knihovna v Přerově, příspěvková organizace, Žerotínovo nám. 211/36, 750 02 Přerov 

REGISTRAČNÍ SMLOUVA  

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

    

   

  

Číslo smlouvy: 

 Kontaktní adresa*: ……………………………………………………………………………………………….. 

 Město/obec*: …………………………………………………………………….   PSČ*………………… 

 Telefon/mobil:  ……………………………………………………………………………………………….. 

 E-mail: ……………………………………………………………………………………………….. 

Povinné údaje: 

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

 Adresa: ……………………………………………………………………………………………….. 

 Město/obec: …………………………………………………………………….   PSČ: ………………… 

 Datum narození: ………………………………………………………………………………………………... 

 Zákonný zástupce*:  …………………………………………………………………….. (*povinné u mladších 15 let) 

Nepovinné údaje sloužící k lepší komunikaci s Vámi: 

Chci dostávat informace o rezervacích a upomínkách (lze vybrat více možností): 

 

E-mail Mobil (SMS) 

Vlastním průkaz: ZTP ZTP/P Nemám zájem o zasílání informací k nabídkám, akcím 
a aktivitám knihovny na výše uvedený e-mailový kontakt. 
  



 

          

Podpis uživatele nebo zákonného zástupce:  ….……………………………………….  Datum: ……………………….. 

Článek I. 

(1) Městská knihovna v Přerově, příspěvková organizace (dále jen KNIHOVNA) se zavazuje uživateli poskytovat knihovnické 
a informační služby, jejichž podmínky a podrobnosti jsou stanoveny v Knihovním řádu. 

(2) Uživatel prohlašuje, že se seznámil s Knihovním řádem a zavazuje se dodržovat povinnosti, které mu Knihovní řád ukládá. 

(3) Zákonný zástupce uživatele mladšího 15 let s uzavřením této smlouvy vyslovuje souhlas a zavazuje se, že bude dbát, aby 
uživatel řádně dodržoval podmínky této smlouvy. 

(4) Zákonný zástupce se zavazuje na výzvu KNIHOVNY splnit místo uživatele jeho dluhy, pokud je tento neuhradí. 

Článek II. 

(1) Knihovní řád v aktuálním znění je na vyžádání a bezplatně k dispozici k nahlédnutí nebo vypůjčení na kterémkoliv 
pracovišti KNIHOVNY a na webových stránkách www.knihovnaprerov.cz/sluzby/knihovni-rad/. 

(2) KNIHOVNA oznámí uživateli změny Knihovního řádu s dostatečným předstihem před jejich účinností upozorněním 
v prostorách KNIHOVNY a na webových stránkách KNIHOVNY (www.knihovnaprerov.cz). 

Článek III. 

(1) Uživatel nebo jeho zákonný zástupce se zavazují oznámit bez zbytečného odkladu změnu kteréhokoliv osobního údaje, 
uvedeného v této smlouvě. 

(2) KNIHOVNA 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. 

 
Podpis pracovníka knihovny:  ………………...….……………………………………….  Datum: ……………………….. 


