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Επιθυμώ να δανείζομαι βιβλία από τη Βιβλιοθήκη του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου για τις ανάγκες
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Εξετάσεων
Διάβασμα / Ψυχαγωγία
‘Άλλο ......................

Είμαι Απόφοιτος του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου. Αποφοίτησα το έτος.....................
Είμαι φοιτητής άλλου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος. Όνομα. ιδρύματος................................................
Άλλο.....................................................

ΟΡΟΙ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΜΕΛΟΥΣ
Εξωτερικοί χρήστες, δηλ. Εκτός της Ακαδημαϊκής Κοινότητας πρόσωπα, μπορούν να αποκτήσουν το δικαίωμα να δανείζονται βιβλία
από την Πανεπιστημιακή Βιβλιοθήκη με τους εξής όρους:
1. Συμπληρώνουν το παρόν έντυπο/ αίτηση στο οποίο αναφέρονται οι λόγοι για τους οποίους επιθυμούν να δανείζονται βιβλία
από την Βιβλιοθήκη του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου. Εφόσον η αίτηση τους γίνει αποδεκτή από την Βιβλιοθήκη,
καταβάλλουν ποσό €40.00 ως ετήσια συνδρομή. Η συνδρομή αυτή ανανεώνεται κάθε χρόνο. Οι απόφοιτοι του
Πανεπιστημίου μπορούν να δανείζονται βιβλία χρησιμοποιώντας την κάρτα του Συνδέσμου Αποφοίτων.
2. Μετά από την έγκριση της αίτησης εκδίδεται ειδική κάρτα μέλους, η οποία προσκομίζεται απαραιτήτως κατά το δανεισμό και
γενικά κατά την χρήση της Βιβλιοθήκης.
3. Συμπληρώνουν τα στοιχεία που αναγράφονται πιο πάνω. Η καταχώρηση ανακριβών στοιχείων συνιστά σοβαρή παράβαση και
συνεπάγεται τη διαγραφή από μέλους της Βιβλιοθήκης.
4. Ο εξωτερικός χρήστης δικαιούται να δανείζεται μέχρι πέντε (5) βιβλία για δεκαπέντε (15) μέρες.
5. Σε περίπτωση που του ζητηθεί, ο εξωτερικός χρήστης της Βιβλιοθήκης θα πρέπει να επιστρέψει εντός τριών (3) ημερών τα
βιβλία που έχει δανειστεί.
6. Αν αναχωρήσει από την διεύθυνση μονίμου διαμονής του για διάστημα μεγαλύτερο των δεκαπέντε (15) ημερών ο εξωτερικός
χρήστης είναι υποχρεωμένος να επιστρέψει τα βιβλία που έχει δανειστεί.
7. Σε περίπτωση αλλαγής των στοιχείων που έχουν καταχωρηθεί στο έντυπο εγγραφής, ο εξωτερικός χρήστης είναι
υποχρεωμένος να ενημερώσει αμέσως την Βιβλιοθήκη.
8. Εάν παρατηρηθούν σημεία φθοράς κατά την επιστροφή των βιβλίων, ο εξωτερικός χρήστης χρεώνεται με τα έξοδα
αποκατάστασης ή αντικατάστασης.
9. Ληξιπρόθεσμη επιστροφή των βιβλίων συνεπάγεται την επιβολή προστίμου που ανέρχεται στο ποσό €0.30 ημερησίως.
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
1.

Εγώ ο/η κάτωθι υπογεγραμμένος/η, δια του παρόντος εντύπου συγκατατίθεμαι στην επεξεργασία των προσωπικών μου στοιχείων, τα οποία παρείχα με το παρόν έγγραφο στον
οργανισμό ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ (εφεξής το "EUC"), από το EUC με σκοπό (i) την εγγραφή μου ως μέλος της βιβλιοθήκης του EUC; (ii) τη δημιουργία λογαριασμού στο
διαδικτυακό σύστημα βιβλιοθήκης (online library system – KOHA) του EUC και (iii) την επεξεργασία των δεδομένων αυτών για σκοπούς εντοπισμού μου σε περίπτωση καθυστέρησης
επιστροφής βιβλίου σύμφωνα με του πιο πάνω όρους (εφεξής ο " Σκοπός").

2.

Προς αποφυγή τυχών αμφιβολιών ισχύουν τα ακόλουθα:i.

Οποιεσδήποτε πληροφορίες και δεδομένα, τα οποία παρέχονται δια του παρόντος εντύπου από τον/την κάτωθι υπογεγραμμένο/η στο ΕUC και τα οποία πρόκειται να
χρησιμοποιηθούν από το ΕUC για την επίτευξη του Σκοπού, θα προσδιορίζονται, επισημαίνονται και καταγράφονται από το ΕUC ως τα προσωπικά δεδομένα του/της κάτωθι
υπογεγραμμένου/ης.

ii.

Όλα τα προσωπικά δεδομένα τα οποία δίδονται από τον/την κάτωθι υπογεγραμμένο/η δια του παρόντος εντύπου, θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά από το ΕUC για την
επίτευξη του Σκοπού και δεν δύναται να υποστούν περαιτέρω επεξεργασία ή να αποκαλυφθούν σε τρίτους χωρίς τη συγκατάθεσή του/της κάτωθι υπογεγραμμένου/ης εκτός
αν αυτό απαιτείται ή επιτρέπεται από τις διατάξεις του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα της ΕΕ (Κανονισμός 2016/679) ή/και της
ισχύουσας νομοθεσίας στη Κύπρο σε σχέση με την προστασία προσωπικών δεδομένων (ως αυτή τροποποιείται από καιρού εις καιρόν) ή/και τις διατάξεις οποιασδήποτε
άλλης εφαρμοστέας νομοθεσίας.

iii.

O/H κάτωθι υπογεγραμμένος/η δια του παρόντος εντύπου ενημερώνεται ότι κατέχει τα ακόλουθα δικαιώματα αναφορικά με τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα του που
περιέχονται στο παρόν έντυπο:1.

Δικαίωμα πρόσβασης

2.

Δικαίωμα Διόρθωσης

3.

Δικαίωμα Διαγραφής/Δικαίωμα στη Λήθη

4.

Δικαίωμα Εναντίωσης

5.

Δικαίωμα Περιορισμού της Επεξεργασίας

6.

Δικαίωμα στη Φορητότητα των Δεδομένων

7.

Δικαίωμα απόσυρσης συγκατάθεσης σε περιπτώσεις όπου η επεξεργασία βασίζεται σε συγκατάθεση. Αναγνωρίζω ωστόσο ότι τυχόν απόσυρση της
συγκατάθεσης δεν επηρεάζει την νομιμότητα οποιασδήποτε επεξεργασίας διενεργήθηκε προτού αποσύρω την συγκατάθεσή μου.

Για την αποφυγή τυχόν αμφιβολιών ο/η κάτωθι υπογεγραμμένος/η δια του παρόντος εντύπου βεβαιώνει ότι είναι πλήρως ενημερωμένος σχετικά με τα πιο πάνω
δικαιώματα του.

Δηλώνω ότι αποδέχομαι τους πιο πάνω όρους και έλαβα γνώση των Κανόνων Λειτουργίας της Βιβλιοθήκης.
.............................................
...............................................
Υπογραφή
Ημερομηνία
Εγκρίνεται η εγγραφή του/της κ. ................................ ως εξωτερικό μέλος της Βιβλιοθήκης του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου.
...........................................................
Δ/ντης Βιβλιοθήκης

.........................................................
Ημερομηνία

