Samtyckesblankett för låntagare under 18 år
Barnets förnamn:
Barnets efternamn:
Barnets personnummer:
Barnets LMA-nummer och födelsedatum: *
Telefonnummer:
E-post för avisering/påminnelse:
Adress och lägenhetsnummer:
Postnummer och ort:

* Om barnet saknar personnummer fyller du i LMA-nummer och födelsedatum.

Vårdnadshavare:
Förnamn och efternamn:
Din e-post om barnet är under 15 år:

Information om personuppgifter
När du skriver under avtalet samtycker du till att personuppgifterna registreras i bibliotekets datasystem.
Du förbinder dig även att följa bibliotekets låneregler.
Biblioteket hanterar dina personuppgifter enligt dataskyddsförordningen, GDPR och sekretesslagen.
Personuppgifterna används för att kunna hantera lån, meddela när reserverade media finns att hämta
och skicka ut påminnelser om media inte lämnats tillbaka. Uppgifterna är konfidentiella, vilket innebär att
ingen obehörig kan ta del av dessa.
Uppgifterna raderas från registret om du inte använt bibliotekskortet på 3 år, eller på din begäran.
Förutsättningen är att du inte har några lån eller obetalda avgifter hos biblioteket.
Du kan få veta vad biblioteket har registrerat om dig om du uppvisar giltig legitimation. Informationen kan
du få utskriven på papper eller skickad med e-post.
Så snart lånet är återlämnat, eller eventuella skulder är betalda, raderas uppgifterna från ditt
bibliotekskort. Lånehistorik sparas enbart om du själv har medgivit det.
Läs mer om personuppgifter och behandling av personuppgifter på www.hedemorabibliotek.se.

Datum

Underskrift vårdnadshavare



Bibliotekskortet är gratis att få första gången. Vid borttappat kort kostar det 10
kronor att få ett nytt.



Eget bibliotekskort kan du få från det år du fyller 6 år om vårdnadshavare
godkänner det.



Ta alltid med bibliotekskortet vid lån eller bokning av datorer.



Tänk på att du är ansvarig för allt som lånas på ditt bibliotekskort, även om någon
annan använder det. Vårdnadshavare ansvarar för sina barns lån.



Lånetiden finns på lånekvittot. Lämnar du inte tillbaka det du har lånat i tid kostar
det pengar. Efter andra påminnelsen skickas en räkning och du får inte låna mer
förrän böckerna är återlämnade eller ersatta.



Om det du har lånat blir skadat under lånetiden måste du ersätta lånet.



Vårdnadshavare är ansvarig för skulder för den som inte har fyllt 18 år.



Meddela biblioteket om du har tappat ditt bibliotekskort. Då spärrar vi kortet så att
ingen annan kan använda det.



Kom ihåg att informera oss om du byter namn eller ändrar adress.

Låneregler i sin helhet, information om bibliotekets utbud och tjänster samt avgifter
finns på bibliotekets webbplats: www.hedemorabibliotek.se och i broschyren
Välkommen till biblioteket.

Hökargatan 10, 776 30 Hedemora
0225-341 83
biblioteket@hedemora.se
www.hedemorabibliotek.se

Information om hur Hedemora kommun behandlar dina personuppgifter och hur du tar tillvara på dina
rättigheter enligt Dataskyddsförordningen (GDPR – General Data Protection Regulation) finns på
Hedemora kommuns hemsida www.hedemora.se. Du kan också kontakta kommunens kundtjänst tel.
0225-340 00.

