
   
 

Załącznik Nr 5b do Zarządzenia Nr 29/2019  

Dyrektora BCK z dnia 27.08.2019 

  

FORMULARZ REJESTRACYJNY CZYTELNIKA 
 

Bibl ioteka i Centrum Kultury Gminy WejherowoBibl ioteka i Centrum Kultury Gminy WejherowoBibl ioteka i Centrum Kultury Gminy WejherowoBibl ioteka i Centrum Kultury Gminy Wejherowo    
Filia nr 1, ul. Reja 9 w Bolszewie 

tel. 58 738 66 50 
e-mail: wyp.bol@bckgw.pl 

www.bckgw.pl 
 

DANE OSOBOWE 
 
 

Nazwisko .............................................                              Imię ........................................................ 

 

PESEL                        Data urodzenia …………………………………… 

e-mail  ...............................................................  lub telefon ………………………………………………………. 

Grupa zawodowa: 

Dzieci  / Uczący się  / Pracujący  / Nie pracujący / Emeryci 

* - właściwe zakreślić 

Adres do korespondencji  
 

ulica .................................................................................................  

kod pocztowy ........................... miejscowość  ....................................................................................  

OPIEKUN 
 

Nazwisko ........................................................................... Imię ........................................................ 

ADRES KORESPONDENCYJNY OPIEKUNA    ulica ……………………………………………………………………..  

kod pocztowy ...........................miejscowość ..................................................................................... 

DOSTĘP DO ELEKTRONICZNEGO KATALOGU BIBLIOTECZNEGO 
 
 

 
login                   hasło 

Hasło musi mieć od 3 do 10 znaków i nie może rozpoczynać się od słowa "mol". Duże i małe litery nie są 
rozróżnialne. Czytelnik może samodzielnie w każdej chwili zmienić hasło poprzez dostęp internetowy. Jeżeli 
czytelnik zapomni hasła, po zgłoszeniu tego faktu Bibliotekarzowi nadawane jest ponownie powyższe hasło. 
 

 

OŚWIADCZENIE 
1.Oświadczam,, że podane dane przeze mnie dane są prawdziwe oraz, że znany jest mi Regulamin  Biblioteki i 

obowiązuję się do ścisłego jego przestrzegania. 

2. Administratorem danych osobowych jest Biblioteka i Centrum Kultury Gminy Wejherowo w Gościcinie. 

Pana/Pani dane będą przetwarzane w celach związanych z korzystaniem z udostępnionych zbiorów – ich 

wypożyczaniem i zwrotem oraz w celach statystycznych, na podst. Ustawy o bibliotekach z dn. 29 czerwca 1997 

r., z późn.zm. , art. 4.1 oraz Ustawy o statystyce publicznej z dn. 29 czerwca 1995 r. z późn.zm. art.13.1. 

3. Podanie danych jest dobrowolne, ale ich niepodanie uniemożliwia skorzystanie ze zbiorów bibliotecznych. 

4. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu, aktualizacji, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu na 

dalsze przetwarzanie danych oraz wniesienie skargi do organu nadzorującego. 

Adres mailowy do kontaktów w sprawach związanych z danymi osobowymi: iod@bckgw.pl. 

Pełna informacja dotycząca ochrony danych osobowych znajduje się w Regulaminie Biblioteki. 

 

 

 

.............................................................  ...................................................................... 
  Data      Podpis czytelnika lub opiekuna 


