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Nr legitymacji studenckiej

……………………..
Nazwisko, Imię …………………………………………...………............................
Rok i kierunek studiów /specjalność: ……………………………………..............
Studia stacjonarne / niestacjonarne (niepotrzebne skreślić)
PESEL ………………………………………………
ADRES zameldowania:
Ulica …………………………………………nr domu ……………
Miasto ………………………………………, kod …………………
ADRES do korespondencji:
Ulica …………………………………………nr domu …………
Miasto ………………………………………, kod …………………
Tel. stacj.: ………………………Tel. kom.. …………………………
E-mail: ..............................................................
Stwierdzam, że przepisy korzystania z biblioteki PWSB są mi znane
i zobowiązuję się do ścisłego przestrzegania regulaminu.
W związku z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 (DU
133 p. 833, wraz z późniejszymi zmianami) wyrażam zgodę na wykorzystanie
moich danych osobowych w celach statystycznych oraz w sprawach
związanych ze zwrotem wypożyczonych przeze mnie książek, lub ich równowartości.
Pouczona(y) zostałam(em) o prawie wglądu do tych danych oraz ich zmiany.
Poznań, dnia……………….. 201…… r.

Podpis ……………………..

Wpisz login* _ _ _ _ _ _
.____________
* system automatycznie generuje login składający się z 6. liter - pierwszej litery
imienia i pięciu liter nazwiska, np.: Adam Kowalski, login: akowal
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