Zalqcznik nr 4
do Regulaminu Biblioteki Publicznej w Dzielnicy Wlochy
m.st, Warszawy

Dane niepefnoletniego

nr karty

czytelnika Biblioteki
Ja, ni2ej podpisana(y):

......., zamieszkala(y)....................
/lhte inazwisko/

oSwiadczam,
2e jestem prawnym opiekunem czytelnika:
PESEL:
/imie j nazwisko/

oraz,2e iego miejscem zamieszkania jest:

Zobowiqzuje siq do powiadamiania Biblioteki, o ka2dorazowej zmianie miejsca zamieszkania

w terminie 30 dni od

dokonania

tej zmiany, pod rygorem wystqpienia skutk6w

dorqczenia

korespondencji okre5lonych w art. 139 $ 1 Kodeksu postqpowania Cywilnego.

OSwiadczam, 2e zapoznafam(em) siq z ,,Regulaminem Biblioteki publicznej w Dzielnicy
wlochy m.st. warszawy" i przyjmuiq odpowiedzialnos6 za przestrzeganie jego postanowiefi przez
czytelnika oraz zapoznafam(em) siq z zasadami przetwarzania danych osobowych okreslonymr
w zalEczniku nr 1do Regulaminu Biblioteki.
Oswiadczam, uprzedzona(y)

o odpowiedzialnosci karnej wynikajacej z art. 233 oraz 2g6

Kodeksu Karnego, 2e powyisze dane sq prawdziwe.

podpis osoby skladajqcej o3wiadczenie
zfozone w obecnodci pracownika Biblioteki
To2samo56 osoby skfadaiqcej oswiadczenie ustalono na podstawie dowodu osobistego/paszportu

nr.................................wydanego

pr2e2......................

.... dnia,..............

Dokument sporzqdzono w dwoch jednobrzmiqcych egzempldrzoch.
Kodeks Postepowania Cvwilneeo

Art, 739, Niemoinoie doreczenid pismq
51.w razie niemoinoSci dorqczenia w spos6b przewidziany w artykutach poprzedzajQcych, pismo przestane za
poSrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. prawo pocztowe naleiy
zloiyd
w placdwce pocztowej tego operatora, a doreczane w inny sposdb - w urzqdzie wlaiciwej gminy, umieszczaiac
zawiadomienie o tym w drzwiach mleszkania adresata lub w oddawczej skrzynce pocztowej ze wskazaniem gdzle i kiedy
pismo pozostawiono, oraz z pouczeniem, ie naleiy je odebrai w terminie siedmiu dni od dnia umieszczenia zawiadomlenia.
W przypadku bezskutecznego uplywu tego terminu, czynnoge zawiadomienia naleiy powtdrzyd.
Kodeks Karnv

Art. 233.

I

1' Kto, skladaiac zeznanle maiace stu2yi za dow6d w postepowaniu sedowym lub w innym postepowaniu
prowadzonym na podstawie ustawy, zeznaje nieprawde Iub zataja prawde, podlega karze pozbawienia wolnoscido lat
3.
$ 5. Przepisy S 1-3 oraz 5 stosuje sle odpowiednio do osoby, ktdra sklada falszywe oswiadczenle, jeieli przepis ustawy
przewiduje moiliwosi odebrania oiwiadczenia pod rygorem odpowiedzialnogci karnej.
Art. 286, 1. Kto, w celu osiagniqcia korzySci majatkowej, doprowadza inne osobq do niekorzystnego rozporzqdzenia
wtasnym lub cudzym mieniem za pomocE wprowadzenia jej w btqd albo wyzyskania bledu lub niezdolnosci do naleiyrego
pojmowania przedslqbranego dziatania, podlega karze pozbawienla wolnojci od 6 miesiqcy do lat 8.
S 3. W wypadku mniejszej wagi, sprawca podlega grzywnie, karze ograniczenia wolnosci albo pozbawienia wolno3ci do tat 2,

I

