Malmö stadsbibliotek

Barn- och ungdomsavdelningar
Till förälder eller målsman för kännedom.
Ditt barn vill skaffa lånekort hos oss. Såhär ser våra låneregler ut. Hjälp ditt barn att följa dem.
Välkomna till oss!
Lånebestämmelser för barn och ungdomar under 16 år
Om lånekort
Alla kan få ett eget lånekort på biblioteket. Till lånekortet väljer man en PIN-kod. Koden skyddar lånekortet och
används vid lån, omlån, beställningar etc. Det kostar ingenting att låna. Det enda som behövs är att någon av
föräldrarna eller annan målsman fyller i blanketten och därmed ansvarar för att lånereglerna följs. När man fyllt 16 år
får man ett vuxenkort. Lånekortet ska alltid vara med vid biblioteksbesök. Avgift för nytt lånekort för barn är 10:-.
Om någon annan använder kortet
Målsman är ansvarig för alla lånen på kortet, oavsett vem som har lånat på det.
Borttappat lånekort - spärra kortet genast! Ring dygnet runt, tel 040-660 8500!
Beställning
Det går bra att beställa material. När det är klart att hämta på biblioteket, får man ett meddelande med posten eller
via mail.
Om lånetid m m
Kvittot visar återlämningsdatum för det man lånat. Om man inte lämnar tillbaka det man lånat i rätt tid, skickar
biblioteket en påminnelse. Om något skadas eller försvinner får man ersätta det.
Den som inte följer lånebestämmelserna kan gå miste om rätten att låna.
Obs! Biblioteket ansvarar inte för eventuella skador utlånat AV-material kan förorsaka på låntagarens uppspelningsutrustning.

För att kunna administrera ditt barns ansökan om lånekort krävs att Stadsbiblioteket registrerar ditt barn i ett låntagarregister. Uppgifterna kommer bara att användas i samband med lån.
Enligt personuppgiftslagen, PUL, har ditt barn rätt att ta del av de uppgifter som finns om honom/henne i bibliotekets
låneregister och även begära rättelse av dem.
Personuppgiftsansvarig: Kulturnämnden
Personuppgiftsombud: Malmö stad, Ronny Lundkvist, tel 34 10 24
Personnummer (10 siffror): …………………………………………………………….………
Efternamn (texta): ………………………………………………………………………….…..
Förnamn: …………………………………………………………………………………........
Adress: ………………………………………………………………………………………….
Postnr, ort: …………………………………………...
Telefon: ……………………………………………....
E-post: ……………………………………………….
Målsmans personnummer: …………………………………………………….
Målsmans namn: ………………………………………………………………
Jag förbinder mig att iaktta Malmö stadsbiblioteks låneregler och tar på mig ansvaret för det material som lånas på
mitt barns lånekort.
Målsmans underskrift: ……………………………………………………………………….....

