Přihláška a prohlášení uživatele Knihovny FF UK
Příjmení, jméno, titul:
………………………………………………………………………………
ID uživatele:
……………………………………………………………………………....
Pohlaví: muž/žena
Datum narození:……………….......................................................................
Adresa trvalého pobytu, popř. adresa pobytu na území ČR (podle druhu pobytu
cizince) nebo adresa pobytu v zahraničí, nepobývá-li čtenář na území
ČR:…………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………….
Korespondenční adresa, pokud se liší od adresy uvedené v předchozím bodě:
………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………..
E-mail:………………………………………………………………………...
Číslo občanského průkazu/cestovního pasu: ....................................................
Stát, který doklad vydal, není-li jím ČR: …………………………………….
Kategorie uživatele: student fakulty/zaměstnanec fakulty/další uživatel z UK/externí
uživatel
Název školy/ pracoviště, nejedná-li se o FF UK:
……………………………………………………………………………
PROHLÁŠENÍ UŽIVATELE
Prohlašuji, že jsem se seznámil/-a s platným Výpůjčním řádem Knihovny FF UK včetně
jeho příloh a zavazuji se tento řád dodržovat.
Souhlasím s poskytnutím mých osobních údajů, které jsou uvedeny v přihlášce
uživatele a následně v automatizovaném knihovnickém systému a jsou potřebné pro
přesnou identifikaci mé osoby a kontakt se mnou.
Souhlasím, aby Knihovna FF UK použila mé osobní údaje pro statistické nebo
identifikační účely, které vyplývají z jejích zákonných povinností vůči nadřízeným
orgánům.
Jsem si vědom/-a ustanovení autorského zákona a potvrzuji, že veškeré informační
zdroje budu využívat jen pro svoji osobní potřebu a pro nekomerční účely.
Zaregistrování výpůjčky i vrácení dokumentu v automatizovaném knihovnickém
systému není doprovázeno žádným písemným potvrzením. Podpis na jednotlivé
výpůjční stvrzence každého dokumentu je nahrazen mým podpisem na tomto
prohlášení.
Ztrátu či odcizení uživatelského průkazu neprodleně ohlásím Knihovně FF UK, abych
zabránil/-a jeho zneužití. Také ohlásím změnu bydliště a dalších nezbytných osobních
údajů.
Souhlasím s tím, že mi změny Výpůjčního řádu budou oznamovány prostřednictvím emailu.
Toto prohlášení má platnost po celou dobu smluvního vztahu mezi uživatelem a
Knihovnou FF UK.
V Praze dne ……………………….
Podpis uživatele: ……………........

USER APPLICATION FORM
Last name, first name, degree
title:………………………………………………………………...........
User ID………………………………………………………………………………..
Sex: M/F
Date of Birth:
………………………………………………………………………………...................
Address of permanent residence, or residence in the Czech Republic (depending on the type of
residence for foreigners), or residence in another country if the user resides outside the
CR:…………………………………………………………………………………………………....
………………………………………………………………………………………………………..
Mailing address, if different from the above
address:................................................................................................................................................
…………………………………………………………………………………………………..........
E-mail:
…………………………………………………………………………………………..............
Number of personal identity document/passport:
……………………………………………................
Name of country issuing the identity document, if different from the Czech Republic:
………………………………………………………..........................................................................
User category: faculty student/faculty staff/CU user/external user
Name of school/institution, if different from CU FA:
…………………………………………………………………………………………………..........
.
USER DECLARATION
I hereby declare that I have read the valid Borrowing Rules of the CU FA Library, including its
annexes, and accept the obligation to comply with these Rules.
I consent to providing my personal data which are stated in the user application form and,
subsequently, in the automated library system and which are necessary for correct identification of
my identity and for contact with me.
I consent to my personal data being processed by the CU FA Library for statistical or identification
purposes related to the legal duties of the CU FA Library imposed on it by superior authorities.
I am aware of the provisions of the Copyright Act and hereby confirm that I will exploit all
information resources exclusively for my personal needs and for noncommercial purposes.
The registration of loans and the return of documents loaned is not confirmed in writing.
Signatures on individual loan receipts are hereby substituted with my signature on this declaration.
I will report to the CU FA Library, without delay, the loss or theft of my user card to prevent its
misuse. I will equally report any change in my residence address or other basic personal data.
I consent to being notified via e-mail about all amendments to the Borrowing Rules.
This declaration shall be valid for the entire period of the contractual relationship between the User
and the CU FA Library.
In Prague, on the day of …………………………………….
User (signed): ………………………………………………

