Ansökan om bibliotekskort
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-VÄNLIGEN TEXTA TYDLIGT-

-VÄNLIGEN TEXTA TYDLIGT-

Förnamn:

För
barn under
18 år

Förnamn:

För
barn under
18 år

Efternamn:

Efternamn:

Personnummer:

Personnummer:

Gatuadress:

Gatuadress:

Postnummer & postort:

Postnummer & postort:

PIN-kod till bibliotekskortet (välj 4 siffror):

PIN-kod till bibliotekskortet (välj 4 siffror):

Vill du få en övertidsvarning tre dagar innan lånen går ut?

Vill du få en övertidsvarning tre dagar innan lånen går ut?

Du måste fylla i mobilnummer och/eller e-postadress för att
kunna få en påminnelse. Genom att kryssa i rutan godkänner du
att vi skickar ut påminnelser till din e-post och/eller din mobil.

Du måste fylla i mobilnummer och/eller e-postadress för att
kunna få en påminnelse. Genom att kryssa i rutan godkänner du
att vi skickar ut påminnelser till din e-post och/eller din mobil.

Som vårdnadshavare medger jag att mitt barn har ett bibliotekskort.
Jag har tagit del av bibliotekets låneregler och ansvarar för att de
följs. Finns det två vårdnadshavare ska båda godkänna villkoren.
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Vårdnadshavares namnteckning:

Vårdnadshavares namnteckning:

Namnförtydligande:

Namnförtydligande:

Vårdnadshavares namnteckning:

Vårdnadshavares namnteckning:

Namnförtydligande:

Namnförtydligande:

□ Ja, till min e-post. Min e-postadress är:
□ Ja, till min mobil. Mitt mobilnummer är:

□ Ja, till min e-post. Min e-postadress är:
□ Ja, till min mobil. Mitt mobilnummer är:

Låneregler för barn

Låneregler för barn

Barn kan få ett bibliotekskort från det år de fyller 6 år.

Barn kan få ett bibliotekskort från det år de fyller 6 år.

Det är gratis att låna för alla. Barn och unga behöver inte betala förseningsavgifter
eller reservationsavgifter. För att låna film och TV-spel måste du vara över 16 år.

Det är gratis att låna för alla. Barn och unga behöver inte betala förseningsavgifter
eller reservationsavgifter. För att låna film och TV-spel måste du vara över 16 år.

Du kan låna om upp till fem gånger om ingen ställt sig på kö. Film och TV-spel kan du inte låna om.

Du kan låna om upp till fem gånger om ingen ställt sig på kö. Film och TV-spel kan du inte låna om.

Innan lånetiden är slut kan vi skicka en övertidsvarning på sms eller e-post om du
godkänt det. Vi skickar även en påminnelse en tid efter att lånet gått ut.

Innan lånetiden är slut kan vi skicka en övertidsvarning på sms eller e-post om du
godkänt det. Vi skickar även en påminnelse en tid efter att lånet gått ut.

Om du tappat bort eller förstört det du lånat måste du betala en ersättning.
Vi tar ut en schablonersättning för olika medier. Se vår webb för exakta avgifter.

Om du tappat bort eller förstört det du lånat måste du betala en ersättning.
Vi tar ut en schablonersättning för olika medier. Se vår webb för exakta avgifter.

Hantering av personuppgifter

Hantering av personuppgifter

När du får ett bibliotekskort behöver vi ha dina personuppgifter. Personuppgifter är till
exempel namn, adress, personnummer och telefonnummer. Vi behöver uppgifterna
för att du ska kunna låna och använda våra andra bibliotekstjänster.
Vi sparar uppgifterna i vårt låntagarregister. Låntagarregistret är gemensamt för fyra
kommuner: Södertälje, Salem, Nykvarn och Nynäshamn.
Vi hanterar dina personuppgifter enligt en lag som heter dataskyddsförordningen,
GDPR (General Data Protection Regulation) artikel 6.1 punkt b.
Dina personuppgifter uppdateras mot folkbokföringen under den tid du är låntagare
hos biblioteken. Om du inte lånat något på 3 år kommer dina uppgifter att gallras
från vårt register.
Om vi lämnar dina personuppgifter vidare till någon av våra systemleverantörer
skriver vi ett avtal med dem. Det kallas personuppgiftsbiträdesavtal. Leverantören får
bara använda dina uppgifter för de bibliotekstjänster vi kommit överens om. De får
inte heller sprida uppgifterna vidare.
Dina rättigheter
Du har rätt att få veta vilken information vi har om dig. Det kallas att få ett registerutdrag. Du får registerutdraget inom en månad. Skulle det ta längre tid får du veta
orsaken till förseningen.
Du kan också begära att felaktiga uppgifter rättas, och att uppgifterna begränsas eller
tas bort. För att kunna ta bort alla uppgifter om dig i vårt register behöver du lämna
tillbaka det du har lånat och betala eventuella avgifter.
Vill du få ett registerutdrag, begära att uppgifter rättas eller invända mot behandlingen,
kontakta: dataskyddsombud@salem.se
Du har också rätt att klaga på behandlingen av dina personuppgifter till Datainspektionen, e-post: datainspektionen@datainspektionen.se
Vill du veta mer?
Kontakta kommunens dataskyddsombud, e-post: dataskyddsombud@salem.se
Läs mer om GDPR på: datainspektionen.se
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