Id nr:_____________
(fylls i av biblioteket)

Borgholms bibliotek / Låneregler för barn och ungdom
Att låna böcker, tidskrifter, musik på DVD och CD, CD-rom och TV-spel samt att använda
Internet är gratis. Spelfilm på DVD går att hyra mot en avgift.
Lånekort
För barn och ungdomar mellan 6 -18 år ska målsman godkänna lånekortet.
Lånekortet är en värdehandling.
Du är som målsman ansvarig för de lån som är registrerade på lånekortet.
Om lånekortet går förlorat måste det anmälas till biblioteket.
För att få låna TV-spel och hyra spelfilm på DVD ska man ha fyllt 15 år.
Lånetid
Lånetiden är normalt 30 dagar. Lånetiden på tidskrifter, CD-skivor och TV-spel är 14
dagar.
Det som är mycket efterfrågat lånas ut på kortare tid.
Lånetiden kan förlängas på biblioteket, via telefon, e-post eller bibliotekets hemsida.
För lån som inte återlämnas i tid utgår en påminnelse.
Hyrestiden för spelfilm på DVD är 7 dagar, efter 7 dagar debiteras ny avgift.
Taxor och avgifter
Lån eller hyrd spelfilm på DVD som skadas, försvinner eller inte återlämnas, ska
ersättas
enligt taxa fastställd av kommunfullmäktige i Borgholms kommun.
Lånerätten går förlorad om du som låntagaren inte följer bibliotekets regler.
Kultur- och fritidsnämnden Borgholms kommun - februari 2012
Som målsman har jag tagit del av Borgholms biblioteks låneregler.
Datum ………………………......
.............................................................................................................................................................
Målsmans underskrift
Namnförtydligande
Elevens namn: ......................................................
..............................................

Personnummer:

Bostadsadress:
...........................................................................................................................................
Postnummer: .................................................
Postadress: ......................................................

Telefon: ........................................................... Mobil: ……………………………………………………..
Målsmans e-postadress:
………………………………………………………………………………………………………..
Detta exemplar av lånereglerna returneras efter underskrift till biblioteket i Borgholm.
Gällande dina personuppgifter
De personuppgifter du lämnar kommer att registreras i Borgholms biblioteks
databas. Biblioteket behöver använda dina personuppgifter för att du ska kunna låna
och göra andra ärenden på biblioteket. Den rättsliga grunden för att behandla dina
personuppgifter är samtycke.
Uppgifterna hanteras enligt bestämmelserna i dataskyddsförordningen (GDPR) och
kommer att bevaras så länge de är relevanta för vår verksamhet. Enligt artikel 15 i
dataskyddsförordningen (GDPR) har varje registrerad rätt att, efter skriftlig ansökan,
en gång per år få information om vilka personuppgifter som behandlas hos oss.
Du har också rätt att begära rättelse av felaktiga uppgifter. Förfrågan ställs till
Borgholms kommun, Utbildningsförvaltningen, Box 500, 387 01 Borgholm.
Personuppgiftsansvarig är utbildningsnämnden. Om du har klagomål på vår
behandling av dina personuppgifter har du rätt att inge klagomål till
tillsynsmyndigheten datainspektionen. Mer information om dataskyddsförordningen
(GDPR) finns på kommunens hemsida www.borgholm.se

