
 
Національний університет «Києво–Могилянська академія» 

Наукова Бібліотека 
Реєстраційна картка користувача № 

З правилами користування бібліотекою ознайомлений (на), зобов’язуюсь їх виконувати  
Я, шляхом підписання цього тексту, відповідно до Закону України “Про захист персональних даних” від 1 червня 2010 року, №2297-
VІ надаю згоду Науковій бібліотеці Національного університету «Києво-Могилянська академія» на обробку моїх особистих 
персональних даних у картотеках та/або за допомогою інформаційно- телекомунікаційної системи бази персональних даних 
реєстрації користувачів НБ НаУКМА з метою ведення  обліку користувачів бібліотечним фондом та отримувачів послуг у НБ 
НаУКМА. Зобов’язуюся при зміні моїх персональних даних надавати у найкоротший термін відповідальній особі уточнену 
інформацію та подавати оригінали відповідних документів для внесення моїх нових особистих даних до бази персональних даних 
користувачів суб’єкта господарювання. Ця згода надана на строк поки не мине потреба.                                            

ПІБ (укр.) 
 

 
 

Для іноземців:  ПІБ (англ.) (як у закордонному 
паспорті)   Name (last, first) (Eng) 

 

Стать / Gender Чол./ Male                                                                           Жін./ Female  
Дата народження (у порядку рік-місяць-число 
YYYYMMDD) ,  
Date of birth 

 

Назва установи (підкреслити):  
(лише для основного складу студентів та штатних 
працівників НаУКМА)  

НаУКМА 
 

Факультет  
Кафедра / підрозділ  
Назва установи інша :   
Institution Name 

 
(повна назва) 

Посада / Position  
Статус * (заповнюється бібліотекарем) 
 
 

Абітурієнт  Здобувач  
Аспірант  Магістр  
Бакалавр  Сторонній (Амер. Б-ка) 

Дитячий 
 

Бібліотекар  Сторонній (Амер. Б-ка) 
Пенсіонер  

 

Викладач  Почесний читач  
Випускник НаУКМА  Співробітник  
Вільний слухач  Сторонній (Амер. Б-ка)  
Докторант   Сторонній читач НаУКМА  

 

Адреса домашня (за місцем реєстрації) /  Registration 
address  

 
 

Адреса (за реальним місцем проживання) / Current 
address  

 

Електронна пошта / e-mail  
Телефон мобільний  
Телефон інший / Telephone 

 

                                               
I,  hereby willfully consent for, and authorize University Library (National University of Kyiv – Mohyla Academy, location: 2 Skovoroda Str., 
Kyiv, Ukraine, 04655), hereinafter referred to as the "Library") to process the Library user’s  personal data. 
The  Library user consents to the transmission by the Library of the Library user's personal data. The data may be transmitted to the Library 
users’ database (ALEPH - 500). 
The Library users is aware of the library rules and  consents to comply with it. 
 
___________________________________________ (підпис / signature)                                                          Дата/ Date:  
 
«___»___________________20__ р.  
 
Особу та підпис перевірено бібліотекарем  (відповідальна особа)                                                                         
___________________________________ 
 


	Реєстраційна картка користувача №

