Ansökan om lånekort för dig som är under 18 år
Vetlanda bibliotek


Barn kan få eget lånekort från 6 års ålder eller när de börjar förskoleklass.
Vårdnadshavarens underskrift eller godkännande krävs.



Vårdnadshavaren ansvarar för barnens lån.



Kontakta personalen direkt om kortet förloras så att vi kan spärra det.



Lånetiden för böcker/ljudböcker är normalt fyra veckor, medan andra medier har kortare
lånetid. Sista återlämningsdag står på lånekvittot.



3 omlån kan göras om ingen annan låntagare står i kö.



Om det är fler än en låntagare i kö är lånetiden tre veckor.



Det är vårdnadshavaren som ansvar för att lånen kommer tillbaka i tid. Ingen avgift tas ut
för barn och ungdomar under 18 år.



När lånen är försenade skickas en påminnelse.



En pinkod kan kopplas till kortet och används för att logga in på hemsidan, använda
självutlåningen och för att låna från e-biblioteket.

Mer information om låneregler, avgifter och annat finns på hemsidan: biblioteket.vetlanda.se

Behandling av personuppgifter
Vetlanda bibliotek använder personuppgifter när låntagaren använder sig av våra tjänster.
Personuppgifter är sådant som namn, personnummer, adress, telefonnummer och annat som är
kopplat till en person, och uppgifterna lagras och används i vårt bibliotekssystem i enlighet med
Dataskyddsförordningen, GDPR.
När en ansöker om lånekort samtycker en till att vi använder personuppgifterna. Uppgifterna
används enbart för att en ska kunna låna, använda bibliotekets hemsida, ladda ner e-media och
boka datorer/rum. Det är bara bibliotekets personal som kan se uppgifterna. Pågående lån är
belagda med sekretess och uppgifter om återlämnat material sparas inte.
En har rätt att få veta vilka personuppgifter vi har sparade och en kan begära att uppgifterna
ändras eller tas bort från bibliotekssystemet. Personuppgifterna tas även bort om lånekortet
inte använts under tre år.
Personuppgiftsansvarig för Vetlanda bibliotek är Kultur- och fritidsnämnden, Vetlanda kommun.
Vetlanda kommuns dataskyddsombud är Erik Selander och nås via telefon 072-548 22 75 eller
e-post erik.selander@hoglandet.se.

Förnamn

Efternamn

Personnummer (10 siffror)

Pinkod (4 siffror)

Telefon

Mobiltelefon

Gatuadress

c/o

Postnummer

Ort

E-post

Som vårdnadshavare godkänner jag att mitt barn har ett lånekort och att jag ansvarar för mitt barns
lån. Jag har tagit del av bibliotekets låneregler och ansvarar att de följs. Jag samtycker till att mitt
barns personuppgifter behandlas enligt Dataskyddsförordningen, GDPR.

Vårdnadshavarens namnteckning

