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8/4. sz. melléklet: Meghatalmazás kölcsönzési jog átruházásához 

Meghatalmazás 

Alulírott (név, születési név, anyja születési és családneve, születési hely és idő, lakcím, kontrollszám) 
……………………………………………………………….…………………………………………
………………………………………………………………………………………………………… a 
FSZEK ………………………………………… számú tagkönyvtárának olvasója meghatalmazom 
(név, születési név, anyja születési és családneve, születési hely és idő, 
lakcím)…………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………..……….alatti lakost, hogy részemre könyvtári 
tagságom fennállása idején az alábbiidőtartamra (……………..-tól……….…………….-ig) a 
Használati Szabályzatban foglaltak szerint dokumentumokat kölcsönözzön. 

A meghatalmazó a fent megjelölt időintervallum alatt is teljes körű felelősséggel tartozik a Könyvtár 
Használati Szabályzatának betartásáért. 

Budapest,………………….  ………. 

…………………………………      …………………………… 

meghatalmazó        meghatalmazott 

1. Tanú: …………………………………………..   2. Tanú: …………………………………………. 

Családi és utóneve: ………………………………   Családi és utóneve: ……………………………… 
Születési hely, idő: ………………………………    Születési hely, idő: ……………………………… 
Állandó lakcím: ……………………………….…    Állandó lakcím: ………………………………… 
Aláírás:     …………………………………….….    Aláírás: ………………………………………….. 

Tájékoztató az adatkezelésről:  
A könyvtárhasználó, meghatalmazott, vagy tanú fent megadott személyes adatát 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 könyvtár szolgáltatásainak nyújtása (az arra jogosult személy részére). 
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 5 (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

meghatalmazó        ügyintéző

 cím alatt található. 
 
A meghatalmazást a mai napon átvettem: 

……………………………………….. 

ügyintéző 

A meghatalmazást a……………(év)….……… (hónap)………………. (napján) visszavonom. 

…………………………………                            ……………………..……... 
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