Sollefteå bibliotek – medgivande för bibliotekskort
Bibliotekskort

Värdehandling

Med ett bibliotekskort kan du använda alla
bibliotekets tjänster.
Du kan använda dig av bibliotekens tjänster och
låna gratis på alla bibliotek i Sollefteå kommun.

Du får ett bibliotekskort genom att visa giltig fotolegitimation. Bibliotekskortet är en personlig värdehandling. Du får inte låta någon annan använda ditt
bibliotekskort. Du är ansvarig för allt som lånas på ditt
kort. Om du förlorar kortet måste du genast kontakta
ditt bibliotek för att spärra det. Målsman ansvarar för
barnens kort och allt som lånas på dem.

Register

Datorer

Dina personuppgifter i bibliotekets databas samt dina
lån och beställningar är inte offentliga. Uppgifterna är
skyddade enligt lag.

Du kan använda bibliotekets publika datorer. Du får inte
söka efter eller publicera pornografiskt, rasistiskt eller
olagligt material. Du får inte utnyttja någon annans
lösenord eller identitet.

Lånetid för media

Förseningsavgifter

Sista återlämningsdag står på lånekvittot. Du kan
kontrollera lånetiden och göra omlån via internet på

Du måste betala en avgift om du lämnar tillbaka eller
lånar om böckerna för sent. Ditt bibliotekskort spärras
om du har obetalda avgifter på 100 kronor eller mer.
Om du inte lämnar tillbaka det du lånat skickar
biblioteket en påminnelse. Andra påminnelsen kostar
25:-, därefter skickas räkning.

adressen:

bibliotek.solleftea.se. Du får göra omlån max

tre gånger, men inte om någon annan har reserverat.
Du ansvarar för lånat material tills lånet är
avregistrerat. Skulle det du lånat skadas eller försvinna
måste du betala för det.

MEDGIVANDE ATT BARN 6-17 ÅR FÅR BIBLIOTEKSKORT vid Sollefteå bibliotek
Jag godkänner att mitt barn får bibliotekskort. Jag har tagit del av reglerna här ovan och förbinder mig att följa dem.

Jag godkänner att dessa uppgifter får sparas enligt Personuppgiftslagen (PUL).
Barnets efternamn:
Barnets förnamn:
Barnets fullständiga personnummer 12 siffror:
Gatuadress:
Postnummer:
Telefonnummer:
E-postadress:
Vårdnadshavare, förnamn och efternamn:
Vårdnadshavares personnummer:
Vårdnadshavares underskrift:
Dagens datum:

Ort:

