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استمارةالتسجيل   إمأل باألحرف الكبيرة

codice fiscale

data

الوثيقة الشخصية

اللقب/اسم العائلة

التاريخ

- إذا كانت أجنبيةالدولة

ساكن في الشارع / الساحة

السكن

رمز املدينة

رمز املدينة

الهاتف احملمول

إمييل

هاتف املنزل

املدينة

املدينة

املكان احملافظة

احملافظة

احملافظة

اجلنس ذكراجلنسية أنثى

االسم

الرقم تاريخ الصالحية

املهنة

مستوى التعليم

cinisello balsamo (لصاحب االستمارة)اإلمضاء

أنوي، مبوجب املرسوم التشريعي196/2003أن،أ  أسمح         ال أسمح       

.ةيلعافتلا ةيراجتلا تالاصتالاو ةرشابملاتاعيبملاوقوسلا ثاحبأ يفوةينالعإلا داوملا لاسرإل ،ةينعملا تانايبلا ةجلاعمب

عامل موظفتاجر

عمل خاص

مدير صاحب شركة

متقاعد ربة منزل عاطل عن العمل مدرس

documento

cognome

data di nascita

nazione · se estera

residente in via · piazza

domiciliato in

cap

cap

professione

titolo di studio

non autorizzare autorizzare

operaio

nessuno licenza elementare diploma di scuola media inferiore

diploma di scuola media superiore laurea breve laurea

impiegato quadro · dirigente imprenditore commerciante

libero professionista

studente

pensionato

lavoratore in proprio

casalinga

altri

disoccupato insegnante

cellulare

email

tel. abitazione

città

città

luogo provincia

provincia

provincia

sesso nazionalitàm f

nome

scade iln.

معلومات ملستخدمي املكتبة
 بناء على املرسوم التشريعي196/2003وما تاله، نعلمكم بأن البيانات التيتم جمعها من خالل استمارة التسجيل ستتم معاجلتها وفقا لهذا القانون. على األخص فإن بيانات تعريف
 املستخدم)البيانات الشخصية، العنوان، الهاتف واالمييل(هي ضرورية للتعريف به وعدم إعطائهم سيمنع تقدمي خدمات املكتبة. يتم جمع البيانات املتعلقةباملهنةوباملستوى التعليمي بهدف
 تزويد املستخدم باملعلومات املناسبة الهتماماته الثقافية:تزويدنا بهذه البيانات هو أمر اختياري بالكامل. تتم معاجلة البيانات في أرشيف الكمبيوتر املركزي الحتاد”نظام مكتبات املنطقة
 الشمالية الغربية”الذي مت تعيينه كمسؤول عن معاجلة البيانات. لكي نؤمنللمستخدمني إمكانية االستفادة من خدمات جميع مكتبات االحتاد، يحق لهذه املكتبات استخدام هذااألرشيفاملركزي
 للمسجلني. ”املسؤول عن معاجلة البيانات هو احتاد”نظام مكتبات املنطقة الشمالية الغربية. نذكركم بأن املرسوم التشريعي196/2003وما تاله قد أكد على حق الطرفاملهتم باحلصول على
 تأكيد لوجود البياناتاملتعلقة به، وتصحيحها، واالعتراضفي أي وقتكانعلى استخدامها إلرسال املواد اإلعالنية وفي أبحاث السوق واملبيعات املباشرةواالتصاالت التجارية  لتفاعلية. ولهذا
:ندعوكم للتعبير عن رغبتكم اخلاصة بهذا الشأن

طالب عمل حر مهن أخرى

غير موجود ة شهادة املرحلة االبتدائي ة

شهادة املرحلة الثانوي ة شهادة جامعية (قصير ة ) شهادة جامعية

شهادة املرحلة اإلعدادي ة


