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PROHLÁŠENÍ UŽIVATELE 
                      

ÚVI se zavazuje uživateli poskytovat knihovnické a informační služby, jejichž podmínky a 
podrobnosti jsou stanoveny v Provozní a výpůjčním řádu. 
Uživatel prohlašuje, že byl seznámen s Provozním a výpůjčním řádem ÚVI, který bude 
respektovat. Dále souhlasí s následujícími podmínkami: 

1. Výpůjčky budou prováděny automatizovaným systémem, nebudou potvrzovány 
podpisem uživatele, ani jejich vrácení nebude písemně potvrzováno. Potvrzení o 
vrácení bude poskytováno jen na vyžádání. 

2. Veškeré informační zdroje bude využívat jen pro osobní potřebu a pro nekomerční 
účely. V případě porušení tohoto ustanovení bude vyžadována vzniklá škoda. 

3. Pořízené kopie dokumentů bude využívat pouze pro vlastní potřebu a bude dodržovat 
etiku jejich citování ve smyslu platného autorského zákona (Zák.121/2000 Sb). 

4. Ztrátu či odcizení průkazu uživatele bude neprodleně hlásit ve výpůjčním protokole 
ÚVI, aby se zabránilo jeho zneužití. Právě tak nahlásí změnu bydliště a dalších 
osobních údajů. 

5. ÚVI zpracovává osobní údaje v rozsahu a v souladu s účelem uvedeným 
v OR č. 21/2017 Knihovní řád UK. 

 
V Praze dne:      Podpis: 
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