
Knihovní řád VŠE 

Příloha č. 2 

 

 
 

PROHLÁŠENÍ UŽIVATELE KNIHOVNÍ SÍTĚ VŠE V PRAZE 

 
 

1. Prohlašuji, že jsem se seznámil/a s Knihovním řádem VŠE a zavazuji se respektovat 
a dodržovat jeho ustanovení. 

2. Souhlasím se zpracováváním svých osobních údajů pro účely registrace uživatelů a 
evidenci výpůjček; tyto údaje se budou uchovávat a zpřístupňovat v souladu se 
Zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. v platném znění.  

3. Elektronické informační zdroje přístupné v knihovně budu využívat jen pro svoji 
potřebu a pro nekomerční účely. Jsem si vědom/a, že tyto zdroje jsou licencí určeny 
pouze pro studijní a vzdělávací účely. 

4. Při práci s výpočetní technikou ve studovnách VŠE nebudu zasahovat do konfigurace 
pracovních stanic a budu dodržovat pravidla, stanovená pro jejich využívání v příkazu 
rektora PR 01/07 „Provozování a využívání výpočetní techniky a počítačové sítě 
Vysoké školy ekonomické v Praze“. 

5. Rozmnoženiny dokumentů budu využívat pouze pro vlastní potřebu a budu dodržovat 
etiku jejich citování v souladu se  Zákonem o právu autorském, o právech 
souvisejících s právem autorským č. 121/2000 Sb. v platném znění. 

6. Zaregistrovaný průkaz uživatele je základním dokladem pro poskytování jakýchkoliv 
služeb knihovní sítě VŠE. Průkaz je nepřenosný a jeho registraci je nutné obnovit 
každý akademický rok (v případě interních uživatelů), případně v  intervalu 
kalendářního roku (u ostatních uživatelů). 

7. Jsem-li externí uživatel, mohu pro přístup k počítačové síti VŠE využívat pouze 
počítače v prostorách knihovny VŠE. Účet pro přístup do počítačové sítě je platný 
pouze po dobu platnosti registrace v rámci knihovní sítě VŠE a nesmí být používán 
jinou osobou. V případě porušení pravidel může být účet zrušen bez nároku. 

8. Toto prohlášení platí po dobu mé registrace jako uživatele služeb knihovní sítě 
Vysoké školy ekonomické v Praze. 

 
 
 
Jsem si vědom/a, že v případě porušení výše uvedeného ponesu z toho vyplývající 
důsledky, uvedené v Knihovním řádu VŠE. 

 
Na důkaz souhlasu s výše uvedeným stvrzuji svým podpisem 
 
 
V Praze dne ……………     Podpis …………………………….. 

 
 

 
 
 
 


