
aprile 2022

barcode utente

data

يجب ملء التالي بشكل إجباري من قبل منيمارس السلطة األبوية على القاصر
أنا املوقع/املوقعة أدناه صفتيولي أمرأو وصي على القاصر حامل هذه البطاقة ،

da compilare a cura dell’operatore

اللقب/اسم العائلة
cognome

االسم
nome

كوديشي فيسكالياجلنس ذكر أنثى
sessocodice fiscale m f

استمارة تسجيل للقصر بعمر أقل من 15 سنة   إمأل بيانات القاصر باألحرف الكبيرة

التاريخ املكان احملافظة
data di nascita luogo provincia

ساكن في الشارع / الساحة
residente in via · piazza

رمز املدينة املدينة احملافظة
cap città provincia

السكن
domiciliato in

اسم املدرسة
nome scuola frequentata

إمييل
email

الهاتف احملمول هاتف املنزل
cellulare tel. abitazione

رمز املدينة املدينة احملافظة
cap città provincia

اللقب/اسم العائلة
cognome

االسم
nome

الوثيقة الشخصية الرقم تاريخ الصالحية
documento scade iln.

اجلنس ذكر أنثى
sesso m f

التاريخ
data di nascita

املكان احملافظة
luogo provincia

ساكن في الشارع / الساحة
residente in via · piazza

رمز املدينة املدينة احملافظة
cap città provincia

الدولة اجلنسية
nazione nazionalità

الدولة اجلنسية
nazione nazionalità

rilasciato da

وثيقة صادرة عن



aprile 2022

cinisello balsamo إمضاء / توقيع ولي األمر

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

.معاجلة البيانات املتعلقة بالقاصراملعني، إلرسال املواد اإلعالنيةوفي أبحاث السوقواملبيعاتاملباشرة واالتصاالت التجارية التفاعلية
باإلضافة إلى ذلك فإنني أسمح البنيباالستفادة منخدمات القراءة،املراجعة في املكان واستعارة املواد الوثائقية املوجودة في املكتبة، مدركا ً بأننيمسؤول
عن االستخدام الذي ميكنه أن يقوم به كمحتويات ميكنه االستفادة منها وأتعهد بإعادة املواد في الوقت احملددوهي بحالة جيدة.في حال تلف املواد أتعهد
.بشرائها من جديد

non autorizzare autorizzare

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


