
Příloha č. 1 

MENDELOVA UNIVERZITA V BRNĚ 
Ústav vědecko-pedagogických informací a služeb 

PROHLÁŠENÍ UŽIVATELE KNIHOVNY 

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

Identifikační číslo (z karty zaměstnance nebo studenta): ……………………………………………………. 

Datum narození (pouze externí uživatelé): ……………………………………………………………………. 

Prohlašuji, že jsem se seznámil(a) s Knihovním řádem, Řádem studijních prostor a vnitřními předpisy 
Mendelovy univerzity v Brně a zavazuji se je dodržovat. Dále souhlasím s následujícími podmínkami: 

1. Zavazuji se dodržovat stanovené výpůjční lhůty, při jejich překročení uhradit poplatky z prodlení. 
2. Absenční výpůjčky jsou realizovány pouze elektronicky v knihovním systému. Své výpůjčky 

a termín vrácení si mohu kontrolovat ve svém účtu čtenáře po přihlášení v katalogu knihovny 
na webových stránkách univerzity. 

3. Informaci o končící výpůjční lhůtě, upomínky a veškerou komunikaci knihovna odesílá na mně 
přidělenou univerzitní e-mailovou adresu. Beru na vědomí, že zprávy doručené na univerzitní 
e-mailovou adresu se považují za oznámené. 

4. Veškeré informační zdroje budu využívat v  souladu s  licenčními podmínkami jen pro svoji 
potřebu a pro nekomerční účely. Jsem si vědom(a), že informační zdroje jsou určeny pouze pro 
vzdělávací a studijní účely. V případě porušení tohoto ustanovení jsem připraven(a) nést 
sankce a zavazuji se uhradit vzniklou škodu. 

5. Jsem si vědom(a) skutečnosti, že není povoleno odnášení dokumentů bez řádného 
zaregistrování absenční výpůjčky. Takový čin je považován za krádež a bude nahlášen 
disciplinární komisi příslušné fakulty. 

6. Pořízené kopie dokumentů budu využívat pouze pro vlastní potřebu a budu dodržovat etiku 
jejich citování ve smyslu platného zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech 
souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění 
pozdějších předpisů. 

7. Ztrátu či odcizení čtenářského průkazu (tj. karta ISIC, ITIC, ALIVE, průkaz studenta nebo 
zaměstnance) neprodleně ohlásím také ve výpůjčním oddělení, abych zabránil(a) jeho zneužití. 
Pokud jsem externím čtenářem (čtenářkou), nahlásím i změnu bydliště a dalších osobních 
údajů. 

8. Výše uvedené osobní údaje jsou Mendelovou univerzitou v Brně zpracovávány dle čl. 6 odst. 1 
písm. b) Nařízení 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) z důvodu nezbytnosti plnění 
smlouvy (výpůjční služba) po dobu jejího trvání a nejdéle jeden rok po jejím ukončení. Tyto 
osobní údaje nejsou předávány třetím osobám. Informace o uplatnění práv vyplývajících ze 
zpracování osobních údajů jsou zveřejněny na webových stránkách univerzity 
http://mendelu.cz/29746-obecna-informace-o-zpracovani-osobnich-udaju . 
 

Prohlášení je vyhotoveno ve dvou exemplářích, z nichž jedno je uloženo v Ústřední knihovně ÚVIS 
Mendelovy univerzity v Brně, druhé obdrží uživatel(ka). 

V Brně dne ………………………….    ………………………………………..... 
        podpis uživatele 

 

Za správnost: Mendelova univerzita v Brně: 

…………………………………………    …………..……………………………... 
razítko Ústřední knihovny     podpis knihovníka 

http://mendelu.cz/29746-obecna-informace-o-zpracovani-osobnich-udaju

