Zapis
Czy chcieliby Państwo zapisać się do Biblioteki Miejskiej w Ahlen? Prosimy o wypełnienie w tym celu
niniejszego zgłoszenia i zabranie ze sobą dowodu
osobistego.
Dowód osobisty:

Godziny otwarcia
naszej biblioteki:

Nazwisko:

W poniedziałek, wtorek, czwartek i piątek:
godz. 10.00 - 12.30 i 14.30 - 18.00

Imię:

W środy biblioteka jest zamknięta.

Ulica/Nr.:
Kod pocztowy/
Miejscowość:
Data urodzenia:
Telefon:
e-mail:

Niniejszym zapisuję się do Biblioteki Miejskiej w Ahlen i zobowiązuję się do przestrzegania regulaminu
korzystania oraz opłat. Zgadzam się na zapis moich
powyższych danych w celu wypożyczania.

Tak nas Państwo
znajdziecie:

Więcej
niż tylko
książki
Informacje
dla czytelników.

Stadtbücherei Ahlen
Südenmauer 21
59227 Ahlen
Telefon: 02382 - 59292
Faks: 02382 - 59557
e-mail: stadtbuecherei@stadt.ahlen.de
Internet: www.stadtbuecherei-ahlen.de
OPAC: https://sb-ahlen.lmscloud.net
Wypożyczalnia e-mediów: www.bibload.de

Gefördert vom

Podpis:

www.stadtbuecherei-ahlen.de

Witamy w Bibliotece
Miejskiej w Ahlen!
Jako instytucja zajmująca się kształceniem, kulturą i
spędzaniem wolnego czasu oferujemy aktualną, bliską obywatelom ofertę dla wszystkich grup wiekowych. Wspieramy Państwa podczas nauki przez całe
życie oraz podczas spędzania wolnego czasu.

Zapis
Kartę czytelnika otrzymają Państwo po zapisaniu się
przy ladzie w recepcji. Do zapisu potrzebują Państwo
ważny dowód osobisty. Dzieci i młodzież poniżej 18-stu
lat potrzebują dodatkowo zgodę na piśmie na karcie meldunkowej osoby uprawnionej do sprawowania władzy rodzicielskiej. Aby skorzystać ze zniżki, należy przedłożyć
odpowiednie legitymacje. Dowód osobisty jest przypisany tylko do jednej osoby.
Opłaty roczne:
Dorośli				
Dzieci, uczniowie i studenci
Dalsze opłaty proszę znaleźć w taryfie opłat.

8,- Euro
4,- Euro

Karta czytelnika oferuje Państwu:
• wypożyczanie mediów na miejscu
• korzystanie z bibload.de (portal e-mediów)
• korzystanie z DigiBib (biblioteka cyfrowa z
możliwością wypożyczania na odległość) i
Munzinger-Online (internet-kompedium wiedzy)
• korzystanie z komputera i miejsc do pracy z
internetem w bibliotece

MediA
•
•
•
•
•
•
•
•

książki popularnonaukowe
literatura piękna (również w dużej czcionce)
książki dla dzieci i młodzieży
czasopisma i dzienniki
płyty CD, DVD i BluRay
konsole do gry (PS4 i 3 DS)
artoteka
zmieniające się wystawy tematyczne. Broszury
informujące, informacje o imprezach regionalnych,
książkowy pchli targ
• i wiele innych rzeczy ...

Zwroty i przedłużenia
Przy zwrotach karta czytelnika nie jest potrzebna, a więc
niekoniecznie muszą Państwo zwracać media osobiście.
Proszę pamiętać: Jeśli termin wypożyczenia upłynął,
wiążą się z tym dodatkowe koszty. Dodatkowo istnieją
następujące możliwości przedłużenia terminu wypożyczenia:
• osobiście w bibliotece w wypożyczalni lub w
miejscach samodzielnego przedłużania
• telefonicznie (02382/59292)
• mailem (stadtbuecherei@stadt.ahlen.de)
• w naszym katalogu online („Moje konto biblioteczne”)
Katalog (https://sb-ahlen.Imscloud.de)

Deklaracja zgody
Zgadzam się, aby moje dane osobowe były przetwarzane w Bibliotece Miejskiej w Ahlen w celu administrowania mojego członkostwa.
Skreślenie danych następuje wtedy, o ile nie są one
więcej potrzebne do celów ich uprzedniego zapisania.
Zwrócono mi uwagę na to, że moje dane zapisane
w uprzednio wymienionych celach, są przetwarzane,
używane oraz przekazywane mając na względzie
ustawę o ochronie danych UE.
Dodatkowo zwrócono mi uwagę na to, że pobranie,
przetwarzanie oraz używanie moich danch następuje
dobrowolnie. Poza tym, że mogę moją zgodę w każdej chwili odwołać ze skutkiem na przyszłość. Moja
deklaracja o wyłączeniu odpowiedzialności skieruję do Biblioteki Miejskiej w Ahlen, Südenmauer 21,
59227 Ahlen.
Następnie wiadomo mi, że w każdej chwili mogę
przeglądnąć prawa dla zainteresowanych osób zgodnie z artykułem 13 DSGVO na stronie internetowej
internetowj miasta Ahlen, jak również pytając w Bibliotece Miejskiej.

Terminy wypożyczania
Książki, książki mówione, gry:
28 dni
Filmy, CD z muzyką, czasopisma: 7 dni
Obrazy: 				
56 dni

Nazwisko i imię

Podpis

