
A Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár Használati Szabályzata – 2022 30 

3. sz. melléklet: A könyvtárhasználó jogi személy nyilatkozata 

Olvasói kontrollszám: …………………………………… 

 

A könyvtárhasználó (jogi személy) nyilatkozata 

 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………... (okirat szerinti megnevezés) 

…………… (irányítószám)…….…………………………………………………………... (székhely) 

…………...…………………………………………………….. (utca)….………………...… (házszám) 

Alulírott(ak) a fent megnevezett jogi személy képviseletére jogosult(ak) megismerem (megismerjük) és 

elfogadom (elfogadjuk) a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár mindenkori Használati Szabályzatát és 

nyilvántartási rendszerét és vállalom, hogy az adatkezelési tájékoztatást a könyvtár használatára lent 

kijelölt személyekkel megismertetem. A használati szabályzat által megkövetelt adatokat szolgáltatom 

(szolgáltatjuk) és a változásokat 48 órán belül bejelentem (bejelentjük). Mint felhasználó(k) az 

információgyűjtés során köteles vagyok (vagyunk) a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény 

rendelkezései szerint eljárni. 

A változás bejelentésénekelmulasztása miatt bekövetkezett visszaélésért minden felelősség az 

adatszolgáltatót terheli. 

 

Tudomásul veszem (vesszük), hogy a könyvtár valamennyi anyagi követelése esetében a jogi személy 

köteles helytállni. Kijelentem (kijelentjük), hogy a cég nem áll felszámolás, végelszámolás alatt. 

 

A könyvtár használatára az alábbi személyeket bízom (bízzuk) meg: 

…………………………………..……….. (név) …………..………..….(szig.sz./útlevél száma) 

…………………………………..……….. (név) …………..………..….(szig.sz./útlevél száma) 

…………………………………..……….. (név) …………..………..….(szig.sz./útlevél száma) 

A könyvtári dokumentumokról másolat kizárólag magáncélra készülhet. Felhasználásukra a szerzői 

jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény rendelkezései az irányadók. 

Ez a nyilatkozat a tagság megszűnéséig érvényes, és kizárólag írásban vonható vissza. 

 

…………………………………….(dátum)  …………………………………….. 

                 (cégszerű aláírás),     (bélyegző) 

Tájékoztató az adatkezelésről:  

A fent megadott képviselői és könyvtárhasználói személyes adatokat az alábbiak szerint kezeljük. 

Az adatkezelő: A Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár (cím: Budapest VIII. ker. Szabó Ervin tér 1.; képviseli: 

dr. Fodor Péter főigazgató; adatvédelmi tisztviselő elérhetősége: adatvedelem@fszek.hu)  

Az adatkezelés célja: A jogi személlyel kötött szerződés teljesítése. 

Az adatkezelés jogalapja: A GDPR 6. cikk (1) bekezdés e) pontja, az adatkezelés az Adatkezelő 

közérdekű feladatainak végrehajtásához szükséges. 

Az adatkezelési idő: Az adatlapot és az azon szereplő adatokat 8 (Öt) évig megőrizzük. 

Jogok és jogorvoslat: Ön jogosult tájékoztatást (hozzáférést) kapni az adatkezelésről, kérelmezheti 

személyes adatai helyesbítését, kezelésük korlátozását, vagy tiltakozhat az adatok kezelése ellen. 

Amennyiben élni szeretne valamelyik jogával, kérjük, hogy azt írja meg nekünk a fenti elérhetőségek 

egyikére. Tájékoztatjuk továbbá, hogy az adatkezelővel szemben a felügyeleti hatósághoz (NAIH) 

panaszt nyújthat be, vagy bírósághoz is fordulhat. 

A részletes Adatkezelési Tájékoztató – különös tekintettel a jogokra és jogorvoslati lehetőségekre – a 

www.fszek.hu/rolunk/adatvedelem cím alatt található. 


