A Gödöllői Városi Könyvtár
Könyvtárhasználati szabályzata

Olvasójegy

Név

-rövidített változat-

A Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ szolgáltatásait bárki igénybe veheti, aki
a használat feltételeit elfogadja.
A szabályzat teljes szövege a könyvtár honlapján olvasható. (www.gvkik.hu)
olvasójegy

felnőtt

gyerek
regisztrációs

beiratkozási
díj
1 évre

1200, - Ft

kedvezménnyel dokumentum
diák, ped., nyugd.
típus

600, - Ft

16 éven aluliaknak ingyenes
ingyenes

db

határidő

Késedelmi
díj / nap

könyv
8 db 4 hét
5 Ft/db/nap
folyóirat
3 db 7 nap
10 Ft/db/nap
hangoskönyv 2 db 2 hét
100 Ft/db/nap
CD
4 db 7 nap
100 Ft/db/nap
videokazetta 4 db 7 nap
100 Ft/db/nap
DVD
4 db 7 nap
100 Ft/db/nap
könyvek
8 db 4 hét
5 Ft/db/nap
Kölcsönzésre nem jogosít fel

Olvasótermi, közügyi, segédkönyvtári dokumentumok és a kötelező olvasmányok rövidebb
határidővel kölcsönözhetők.
Minden könyvtárhasználónak saját olvasójeggyel vagy regisztrációs olvasójeggyel kell
rendelkeznie!
A könyvtárhasználók kötelezettségei:
 személyi adatainak megadása hitelt érdemlő dokumentum alapján
 kölcsönzött és helyben használt dokumentumok állagának megóvása
 kártérítési kötelezettség a dokumentum megrongálása, illetve elvesztése esetén
 késedelmes visszahozatal esetén a késedelmi díj megfizetése
 a szülő felelősséget vállal gyermeke könyvtári kölcsönzésért és könyvtárhasználatáért
 könyvtár rendjének megtartása, és a ruhatár használata
 rendezett és ápolt megjelenés, józanság
 dohányozni, ételt, italt fogyasztani a könyvtár kijelölt területén lehet
 a könyvtárat fertőző megbetegedéssel nem lehet látogatni, a többi olvasó egészségének megóvása
érdekében.
 a könyvtárba kutyát behozni tilos. (Kivéve a segítő- és terápiás kutyák.)
A könyvtár alapszolgáltatásai:
 tájékoztatás a könyvtári szolgáltatásokról, a gyűjteményről, segítségnyújtás lehetősége a
katalógusok és kézikönyvtár használatához
 nyomtatott, hangzó és képi dokumentumok helyben használata, kölcsönzése érvényes
olvasójeggyel ingyenes
 hozzáférés a könyvtár belső hálózatán elérhető adatbázisokhoz, könyvtárközi kölcsönzés,
Cserkész Könyvtár és Levéltár használata
 ingyenes WIFI használat
 internet használat (térítés ellenében)
A ruhatár használata ingyenes és kötelező! Nagyméretű táskával és csomaggal az olvasói
térbe bemenni TILOS!
A könyvtárhasználati szabályzat megsértése a könyvtárhasználat felfüggesztésével járhat!

1. A jelen nyilatkozat aláírásával kifejezetten hozzájárulok ahhoz, hogy a könyvtár a vonatkozó
jogszabályok előírásai szerint kezelje személyes adataimat, átfogó statisztikák olvasási
szokások felméréséhez felhasználja.
2. Az adataim megadásával igénybe kívánom venni a könyvtár által nyújtott értéknövelt
szolgáltatásokat, illetve a könyvtárhasználati szabályzatban meghatározott kedvezményeket.
a) Hozzájárulásomat adom, hogy a könyvtár a szolgáltatásaival kapcsolatos információkat
velem közölje a megadott e-mail címen vagy telefonszámon.
b) Nyilatkozom, hogy a könyvtár hírlevelére igényt tartok / nem tartok igényt a megadott e-mail
címemen. (a kívánt rész aláhúzandó)
Tudomásul veszem, hogy a jelen nyilatkozat a tagságom megszűnéséig érvényes és rám nézve
kötelező. Az adataimban időközben bekövetkező változásokat a könyvtárnak bejelentem.
Az Adatkezelő ( Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ) a személyes adatokat
bizalmasan, a hatályos jogszabályoknak megfelelően kezeli, gondoskodik azok integritásáról és
biztonságáról, megteszi a szükséges technikai és szervezési intézkedéseket, valamint kialakítja a
célok eléréséhez szükséges eljárási szabályokat.
Felhívjuk a Tisztelt Könyvtárhasználók figyelmét, hogy a személyes adatok kezelésére vonatkozó
részletes szabályokat az Adatkezelési tájékoztató tartalmazza. Kérjük, olvassák el figyelmesen az
abban foglaltakat. Az Adatkezelési tájékoztató kinyomtatva a regisztráción, online az intézmény
honlapján: https://www.gvkik.hu tekinthető meg.
Gödöllő, 2019 ……………
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aláírás

