رضایتنامه پردازش اطالعات
نام خانوادگی:
تاریخ تولد:

نام:

برگزیده قانون  4مقررات استفاده و هزینه
 .1کتابخانه شهری برمن اطالعات شخصی کاربران را که برای ارائه خدمات یک کتابخانه الزم هستند ،گرد آوری و ذخیره می کند
(پردازش اطالعات) و از آنها فقط برای اهداف مربوط به آنها استفاده می کند.
 .2کاربران به این وسیله رضایت کتبی خود را برای پردازش اطالعات شخصی آنها که در طی فرایند نام نویسی گردآوری شده
است اعالم می کنند.
 .3این رضایتنامه هر لحظه با قابلیت اجرا در آینده قابل لغو شدن است .پس از لغو ،اطالعات شخصی ،اگر برای پرداخت تعهداتی
که از مقررات استفاده و هزینه پدید می آیند ضروری نباشند ،بالفاصله پاک می شوند.
 .4پردازش اطالعات مشمول مقررات قانون حفاظت از اطالعات برمن است.

اطالع رسانی با ایمیل
به این وسیله من رضایت می دهم که کتابخانه شهری برمن از نشانی ایمیل من برای فرستادن
پیغام های ایمیل استفاده کند .برای مثال
 پیغام هایی درباره ورود رسانه های رزرو شده یا سفارش داده شده با ارائه عنوان
ت رسانه های امانت داده شده در آینده با ارائه عنوان
 توصیه هایی درباره پایان مهلت امان ِ
 پیغام رسانی درباره سپری شدن مهلت امانت ( 1و  2یادآوری)
○ بله ،موافقت می کنم.

○ خیر ،موافقت نمی کنم.

ایمیل:
بر اساس قانون  13بخش  2از قانون رسانه های راه دور ،شما در حال حاضر حق دارید رضایت خود را برای استفاده از
نشانی ایمیل خود لغو کنید.

در صورت نام نویسی فرزندتان
من موافقت می کنم که فرزند من از کتابخانه شهری استفاده کند و می دانم که در مورد مسائلی که احتماال در اثر آن پدید می
آیند باید دخالت کنم .به این وسیله تایید می کنم که از مقررات استفاده و هزینه اطالع یافته و آنها را پذیرفته ام.
نام و نام خانوادگی سرپرستان:
○ بله

○ خیر

لطفا مورد مربوطه را ضربدر بزنید.

تاریخ  /امضاء:

