
Karta zapisu
(Należy wypełnić drukowanymi literami)

(adres korespondencyjny)

Kategoria zawodowa

Stwierdzam, że podane przeze mnie dane są prawdziwe, znane mi są przepisy korzystania z Biblioteki i zobowiązuję się do ich
ścisłego przestrzegania.
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Biblioteka Miejska w Łodzi przy al. Tadeusza Kościuszki 48, 90-427 Łódź, jako administrator danych osobowych informuje, że Pani/Pana dane 
osobowe  będą przetwarzane w celu zapewnienia możliwości korzystania z zasobów Biblioteki, w celach statystycznych oraz w sprawach 
dotyczących odpowiedzialności materialnej za wypożyczone materiały biblioteczne. Pani/Pana dane będą udostępniane jedynie podmiotom 
uprawnionym na podstawie przepisów prawa. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawienia. Podanie danych 
osobowych przez Panią/Pana jest wymogiem ustawowym. Treść pełnej klauzuli informacyjnej na stronie bip.biblioteka.lodz.pl/index.php/rodo.

Tak, wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych od Biblioteki Miejskiej w Łodzi mieszczącej się przy al. Tadeusza Kościuszki 48, 
90-427 Łódź w rozumieniu art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną za pomocą środków komunikacji 
elektronicznej w szczególności poczty elektronicznej na wskazany przeze mnie adres e-mail, numer telefonu. ** 

Tak, wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych od Biblioteki Miejskiej w Łodzi mieszczącej się przy al. Tadeusza Kościuszki 48, 
90-427 Łódź w celach marketingu bezpośredniego dotyczącego działalności i usług Biblioteki. Podanie danych jest dobrowolne. Podstawa 
przetwarzania danych jest moja zgoda. Mam prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność               
z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem. Dane osobowe będą przetwarzane do ewentualnego odwołania zgody, a po takim 
odwołaniu, przez okres przedawnienia roszczeń przysługujących administratorowi danych i w stosunku do niego. Mam prawo żądać od administra-
tora dostępu do moich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia skargi do organu 
nadzorczego. W przypadku pytań dotyczących przetwarzania danych osobowych prosimy o kontakt z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem 
daneosobowe@biblioteka.lodz.pl. **   

Zostałem/łam poinformowany/na, iż wyrażenie zgody jest dobrowolne. Przysługuje mi prawo dostępu do treści moich danych oraz ich poprawienie 
i wycofanie udzielonych zgód. 

* zaznacz właściwy kwadrat X
** dotyczy osób powyżej 16 roku życia 



Poręczenie
Wypełnić przy zapisie niepełnoletniego

Przyjmuję odpowiedzialność za wypełnienie zobowiązań niepełnoletniego w stosunku do Biblioteki Miejskiej w Łodzi.
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Biblioteka Miejska w Łodzi przy al. Tadeusza Kościuszki 48, 90-427 Łódź, jako administrator danych osobowych informuje, że Pani/Pana dane 
osobowe  będą przetwarzane w celu zapewnienia możliwości korzystania z zasobów Biblioteki, w celach statystycznych oraz w sprawach 
dotyczących odpowiedzialnośći materialnej za wypożyczone materiały biblioteczne. Pani/Pana dane będą udostepniane jedynie podmiotom 
uprawnionym na podstawie przepisów prawa. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawienia. Podanie danych 
osobowych przez Panią/Pana jest wymogiem ustawowym. Treść pełnej klauzuli informacyjnej na stronie bip.biblioteka.lodz.pl/index.php/rodo.

(czytelny podpis)
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(podpis rodzica/opiekuna prawnego)
.................................................................................
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Tak, wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych od Biblioteki Miejskiej w Łodzi mieszczącej się przy al. Tadeusza Kościuszki 48, 
90-427 Łódź w rozumieniu art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną za pomocą środków komunikacji 
elektronicznej w szczególności poczty elektronicznej na wskazany przeze mnie adres e-mail, numer telefonu. ** 

Tak, wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych od Biblioteki Miejskiej w Łodzi mieszczącej się przy al. Tadeusza Kościuszki 48, 
90-427 Łódź w celach marketingu bezpośredniego dotyczącego działalności i usług Biblioteki. Podanie danych jest dobrowolne. Podstawa 
przetwarzania danych jest moja zgoda. Mam prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność               
z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem. Dane osobowe będą przetwarzane do ewentualnego odwołania zgody, a po takim 
odwołaniu, przez okres przedawnienia roszczeń przysługujących administratorowi danych i w stosunku do niego. Mam prawo żądać od administra-
tora dostępu do moich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia skargi do organu 
nadzorczego. W przypadku pytań dotyczących przetwarzania danych osobowych prosimy o kontakt z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem 
daneosobowe@biblioteka.lodz.pl. **   

Zostałem/łam poinformowany/na, iz wyrażenie zgody jest dobrowolne. Przysługuje mi prawo dostepu do treści moich danych oraz ich poprawienie 
i wycofanie udzielonych zgód. 

DRUGIE IMIĘ


