للستخدام الرسمي فقط
Type d’abonnement :
□ Lien de responsabilité
□ Chèque
□ Espèces

□

Référent

□ Paiement : CB

إستمارة التسجيل في مكتبة البلدية
إفادة كتابية على شرف القامة
أنا الموقع)ة( أدناه
السم................................................................................................................................................................ :
السم عند الولدة )إذا كان مختلفًا(.......................................................................................................................... :
اللقب................................................................................................................................................................ :
تاريخ الميلد....................................................................................................................................................... :
أقر وأصدق أنني مقيم)ة( بالعنوان التالي
العنوان ...............................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
المدينة  ....................... :الرمز البريدي................................................................................................................. :
الهاتف المحمول ........................................ :الهاتف الرضي.................................................................................... :
البريد اللكتروني................................................................................................................................................. :
أتعهد بإبلغ المكتبة بأي تغيير في العنوان وفقدان بطاقة الشتراك
أسجل في مكتبة البلدية من أجل
●

●

استعارة المستندات واستخدام النترنت □
استخدام النترنت فقط □

أتعهد على اللتزام باللئحة الداخلية لمكتبة البلدية و نظام تص ح
قح النترنت

في حالة تسجيل القاصرين
يتصرف بهذه الصفة:
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مس و

□

أسمح تحت مس وليتي للطفل )الطفا (
السم
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باستعارة المستندات واستخدام النترنت □
باستخدام النترنت فقط □

أتعهد أنه)إنهم(  /أنها )أنهن( سيلتزمون باللئحة الداخلية للمكتبة و نظام تص ح
فح النترنت.
نانت،

التوقيع

وفقًا للمرسوم رقم  1277-2000بتاريخ  26ديسمبر  ، 2000بشأن تبسيط الجراءات الدارية ،يتم إلغاء تقديم إثباتات القامة .سيؤدي العثور على أي معلومات غير حقيقية إلى تعليق الشتراك في المكتبة.
مجمعBة للمسBتخدمين صمخصBصة حصBريًا لخدمات مكتبة البلديBة ويتBم الحتفاظ بهBا لمدة عام واحBد مBن
م جمعBة لمعالجة حاسBوبية لدارة إشتراكات مكتبBة البلدية .البيانات الشخصية ال ص
تخضع المعلومات ال ص
تاريخ انتهاء الشتراك .وف ًق ا لقانون "الحريات الفردية ومعالجة البيانات" الصادر في  6يناير  ، 1978يحق لك الوصول إلى المعلومات المتعلقة بك أو تصحيحها أو حذفها ،والذي يمكنك ممارسته عن طريق
التوجBه إلBى المكتبBة البلديBة rue de l'Héronnière, 44000 Nantes 15 ،أBو التواصBل مBع مسBؤول حماية البيانات فBي مدينة نانت عBبر البريBد اللكترونBي  .dpd@mairie-nantes.frيمكنك كذلك ،لسBباب شرعية،
معارضة معالجة البيانات المتعلقة بك أو إرسال شكوى إلى اللجنة الوطنيةلتكنولوجيا المعلومات والحريات )..CNIL (www.cnil.fr

