Ansökan om lånekort på
S:t Matteus församlingsbibliotek
Jag har tagit del av lånereglerna och förbinder mig som låntagare att följa dessa. Jag
godkänner också att personuppgifterna används i låneregistert på Biblioteket. Låntagare har
rätten att ansöka om information och få rättelse utifrån GDPR (General Data Protection
Regulation). Dina uppgifter kommer inte att användas i något annat sammanhang än inom
bibliotekets verksamhet.
Lånenr:_______________

Efternamn:_______________________________________Förnamn:______________________
Personnr:________________________________ Telefon:________________________________
Gatuadress:_____________________________Postnr: ______________Postadress:__________
E-Post:_________________________________________________________________________
Ort och datum: _______________________

Namnteckning :_____________________________________________________________
Det krävs vårdnadshavares samtycke till ansökan om lånekort om låntagaren är under 18 år.
Vårdnadshavare 1:
Efternamn:__________________________________Tilltalsnamn:___________________
Vårdnadshavare 2:
Efternamn:__________________________________Tilltalsnamn:____________________
Vårdnadshavares adress (om annat än ovan).
Gatuadress:____________________________Postnr:____________Postadress:____________
Telefonnr:___________________________E-post: _____________________________________

Som vårdnadshavare medger jag att mitt barn har ett bibliotekskort och godkänner att
personuppgifter sparas i bibliotekets register.
Ort och datum:________________________

Namnteckning:______________________________________________________________

Namnteckning:_____________________________________________________________

Låneregler
Bibliotekskort
Det är gratis att skaffa ett bibliotekskort. Bibliotekskortet är en
värdehandling. Vid förlust kan du begära om ett dubblett kort vid
uppvisande av ID-kort. Den som ansöker om bibliotek/lånekort ger
biblioteket rätt att använda personuppgifterna för att hantera utlån. Vid
inskrivning skall låntagaren uppvisa ID-handling och skriva på en Ansökan om Lånekort.
Barn kan skaffa ett bibliotekskort från att de är sex år gamla. Då krävs
målsmans tillstånd och målsmannen ansvarar också för barnets lån. Särskilt
ansökan krävs för minderåriga som skall skrivas under av vårdnadshavarna.
När du skaffar ett bibliotekskort eller godkänner att ditt barn skaffar
ett bibliotekskort samtycker du till att dina personuppgifter hamnar i ett
personregister, utifrån GDPR (General Data Protection Regulation). Dina
uppgifter kommer inte att användas i något annat sammanhang än inom
bibliotekets verksamhet.
Låna
Det är alltid gratis att låna böcker. Lånetiden är 1 månad, kö böcker med
röd prick, 14 dagar. Utlåning av böcker i andra hand är förbjudet.
Det är gratis att reservera böcker.
Låna om
Du kan låna om din bok, ljudbok, tidskrift så länge ingen annan låntagare
har reserverat den. Böcker med fjorton dagars lånetid kan inte lånas om.

Avgifter
Förseningsavgifter
Förseningsavgift på 5 kr per bok och dag dock ej högre än 100 kr. Barn under 18 år får inga
förseningsavgifter. Vuxna som lånar barn- och ungdomsböcker får inte heller några avgifter
på dessa försenade lån.
Ersättning av förkomna böcker
Böcker som du inte lämnar tillbaka måste ersättas. Om du tappat bort
eller förstört en bok, till exempel skrivit anteckningar, strukit under i
texten eller kladdat ner. Ersättning för förlust betalas till biblioteket via Swisch eller till S:t
Matteus församlings bankkontonr.

