
                                                 ZOBOWIĄZANIE 

Przyjmuję odpowiedzialność za wypełnienie zobowiązań niepełnoletniego 
czytelnika ………………………………………………………..……………………………….. 
w stosunku do Pedagogicznej Biblioteki  Wojewódzkiej w Gdańsku 
 
Dane poręczającego : 

Nazwisko…………………………………………………………………………………………. 

Imię ………………………….…………………………………………………………………… 

Pesel……………………………………………………………………………………………… 

Adres  zameldowania        

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

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

………………………………….. 

Adres korespondencyjny 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
 
Tel. …………………………………………………………………………………………………. 

E:mail …………………………………………………………………………………………….. 

□ wyrażam zgodę □ nie wyrażam zgody na przetwarzanie wyżej podanych danych 
osobowych przez Pedagogiczna Bibliotekę Wojewódzka w Gdańsku 
 
□ Oświadczam, że zasady korzystania z Biblioteki określone w Regulaminie korzystania  
ze zbiorów, są mi znane i zobowiązuje się do ich przestrzegania. 
 
                                                     
                                                                                     ………………………………………………………….. 
                                                                                             czytelny podpis poręczającego 
 

Gdańsk, dnia……………………………………. 
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OBOWIĄZEK INFORMACYJNY 

 

Podane dobrowolnie dane osobowe będą przetwarzane przez administratora, czyli Pedagogiczną 

Bibliotekę Wojewódzką im. Gdańskiej Macierzy Szkolnej w Gdańsku 80-401 Gdańsk, al. Gen. J. 

Hallera 14 tel. 58 341 70 87 e-mail sekretariat@pbw.gda.pl, w celu zapewnienia możliwości 

korzystania z zasobów biblioteki, w celach statystycznych oraz związanych ze zwrotem 

wypożyczonych zasobów biblioteki lub ich równowartości. Szczegółowe informacje wskazane są 

w Regulaminie  Udostępniania Zbiorów i Świadczenia Usług w Pedagogicznej Bibliotece 
Wojewódzkiej im. Gdańskiej Macierzy Szkolnej w Gdańsku, dostępnym na stronie 

http://pbw.gda.pl/regulamin-udostepniania-zbiorow-w-pedagogicznej-bibliotece-wojewodzkiej-w-

gdansku/. 
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