id.

Avtal bibliotekskort
Genom att skriva under detta avtal får du ett bibliotekskort som (fr o m december 2020) ger
tillgång till böcker och övriga medier på biblioteken i Karlshamn, Ronneby, Olofström och
Sölvesborg. Du kan använda samma lånekort i alla kommuner i samarbetet och du kan låna och
lämna tillbaka på det bibliotek som passar dig bäst. För att du ska få låna krävs att du godkänner
våra låneregler genom detta avtal.
Läs igenom avtalet på nästa sida och fyll i och underteckna blanketten.
För dig under 18 år behövs vårdnadshavares godkännande.
Var god fyll i uppgifterna nedan
Efternamn (kortets ägare)

Förnamn

Personnummer

Telefon

E-postadress (För bibliotekskort för barn, vårdnadshavares e-post)

Gatuadress

Postnummer

Fyll i nedan för bibliotekskort till vuxen över 18 år.




Jag accepterar att mina personuppgifter och
lån registreras i det gemensamma
bibliotekssystemet.
Jag godkänner lånereglerna och håller mig
uppdaterad om förändringar i dessa.

Ort

Fyll i nedan för bibliotekskort för barn under 18 år





Namnteckning

Jag är vårdnadshavare för ovanstående och
godkänner att hon/han får ett bibliotekskort
och att personuppgifter och lån registreras i
det gemensamma bibliotekssystemet.
Jag godkänner lånereglerna och håller mig
uppdaterad om förändringar i dessa.
Som vårdnadshavare ansvarar jag för barnets
lån.

Vårdnadshavare 1 namnteckning

Namnförtydligande

Datum
Vårdnadshavare 2 namnteckning

Namnförtydligande

Datum

Låneregler
Bibliotekets låneregler kan du se i sin helhet
på
https://bibliotek.ronneby.se/web/arena/lan
a-pa-biblioteket









Bibliotekskortet är en
värdehandling. Spärra borttappat
kort genom att kontakta ett av våra
kommunbibliotek.
Du ansvarar för lånat material. Skulle
det du lånat skadas eller försvinna är
du skyldig att ersätta det enligt
gällande taxa.
Vårdnadshavare är ansvarig för
minderårigs lån.
För sent återlämnat material kan
påföras försenings- och
räkningsavgift enligt gällande taxa.
Det är aldrig någon förseningsavgift
på barnmedia.
Du ansvarar för att hålla dig
underrättad om bibliotekens
låneregler och avgifter som finns på
respektive webbplats, eftersom
avgifterna kan skilja sig åt mellan
biblioteken.

Sekretess och hantering av
personuppgifter
För att du ska få låna krävs att du godkänner
våra låneregler genom detta avtal. Genom
att godkänna avtalet samtycker du till att
dina personuppgifter och aktuella lån
registreras i Blekinge-bibliotekens
gemensamma lånesystem. Dina uppgifter
används för att hantera bibliotekslån,
reservationer och eventuella avgifter.
Dina uppgifter kommer att hanteras av
bibliotekspersonal på folk- och skolbibliotek
i Karlshamn, Ronneby, Olofström och

Sölvesborg samt av de personuppgiftsbiträden vi använder för att kunna utföra
våra tjänster och fullfölja våra skyldigheter
mot dig.
Dina personuppgifter lämnas endast till
annan tredje part om det behövs enligt lag
eller enligt domstols- eller
myndighetsbeslut.
Genom att underteckna detta avtal
samtycker du till att biblioteken delar dina
personuppgifter och lån etc. emellan sig.
Så snart lånet är återlämnat och eventuella
avgifter betalda raderas uppgifterna om
dina lån i systemet. Bibliotekets personal
har givetvis tystnadsplikt.
Du har rätt att veta vilka uppgifter som vi
har sparade om dig. Du får när som helst
återkalla ett samtycke som du har lämnat.
Det innebär att vi inte får fortsätta att
behandla uppgifter om dig för det ändamål
som samtycket omfattar. Ett återkallande
påverkar inte lagligheten av den behandling
som skett innan samtycket återkallades.
Dina personuppgifter sparas hos oss i max 4
år efter ditt senast avslutade lån.

Personuppgiftsansvarig för Ronneby
bibliotek är Teknik-, fritid- och
kulturnämnden, Ronneby kommun, 372 80
Ronneby. Mer information om hur vi
behandlar dina personuppgifter finns här:
https://bibliotek.ronneby.se/web/arena/per
sonuppgifter/gdpr
Du har rätt att vända dig till
Datainspektionen som är tillsynsmyndighet
för behandling av personuppgifter, om du
vill klaga på den personuppgiftsbehandling
som sker.

(2020-09-24)

