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Załącznik Nr 1 
Centralna Biblioteka Wojskowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego 

Ul. Ostrobramska 109 04-041 Warszawa 

CBW-DCW DEKLARACJA CZYTELNIKA 
(Wypożyczalnia i Czytelnia Główna) 

Numer   (wypełnia bibliotekarz) 

      
 

A. DANE OSOBOWE 

 1. Nazwisko 2. Imiona 

 3. PESEL   
           

 

B. DANE KONTAKTOWE 
    Adres zameldowania 
 4. Ulica 5. Nr domu 6. Nr lokalu 

 7. Miejscowość 8. Kod pocztowy 
     -    

 

    Adres korespondencyjny 

 9. Ulica 10. Nr domu 11. Nr lokalu 

 12. Miejscowość 13. Kod pocztowy 
     -    

 

 14. Adres e-mail 15. Nr telefonu (żołnierze – również służbowy) 

C. STATUS CZYTELNIKA 

 15. Status czytelnika (proszę zakreślić właściwy) 

                                 CYWIL                      WOJSKOWY (stopień ……………………………….) 

 16. Wykształcenie (studenci – nazwa uczelni) 

D. INFORMACJE O KAUCJI (wypełniają tylko czytelnicy kaucyjni) 

 
Wpłacono kaucję w wysokości _______zł (słownie ___________________________________ zł) 

pozwalającą na jednorazowe wypożyczenie _______ woluminów. 

Nr dowodu wpłaty _____________________________________________________________ 

 W przypadku rezygnacji z korzystania ze zbiorów Biblioteki wpłaconą kaucję: 
 - odbiorę osobiście w Dziale Udostępniania Zbiorów, 
- proszę o jej zwrot na konto nr: 

                          
 

 Podpisując niniejszą deklarację wyrażam zgodę na potrącanie z wpłaconej kaucji kwot należnych 
Bibliotece z tytułu nie zwrócenia, zniszczenia bądź przetrzymania wypożyczonych materiałów 
bibliotecznych, zgodnie z zestawieniem sporządzonym przez Bibliotekę. 

 
Ciąg dalszy deklaracji na odwrocie ! 
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E. OŚWIADCZENIA CZYTELNIKA 

 Oświadczam, że zasady korzystania z zasobów 
i usług Biblioteki określone w Regulaminie 
Udostępniania Zbiorów Centralnej Biblioteki 
Wojskowej (CBW) są mi znane i zobowiązuję się do 
ścisłego ich przestrzegania Data i podpis Czytelnika 

 Wyrażam zgodę na przetwarzanie zawartych 
w deklaracji danych osobowych w celu realizacji 
zadań statutowych CBW, ustalania tożsamości oraz 
dochodzenia  roszczeń Biblioteki w stosunku do 
czytelników nie przestrzegających zapisów 
Regulaminu. Data i podpis Czytelnika 

 Wyrażam zgodę na wykorzystywanie przez CBW 
podanego przeze mnie numeru telefonu oraz 
adresu e-mail w celu przekazywania informacji, 
związanych z realizacją i terminowym zwrotem 
zamówionych/wypożyczonych materiałów 
bibliotecznych. Przetwarzanie ww. danych 
osobowych przez CBW odbywa się zgodnie z 
Ustawą z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług 
drogą elektroniczną  
(Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.)   Data i podpis Czytelnika 

F. INFORMACJE 

 Uprzejmie informujemy, że ww. oświadczenia woli są dobrowolne, a zgoda 
może być odwołana w każdym czasie, zgodnie z art. 7 pkt. 5 Ustawy z dnia 
29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych  
(Dz. U. 2002 r. Nr 101 poz. 926 ze zm.). 

 Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do uzyskania 
statusu Czytelnika Centralnej Biblioteki Wojskowej im. Marszałka Józefa 
Piłsudskiego w Warszawie. 

 

 


