Bibliotekskort till barn under 18 år
Till föräldrar:
•
•

•
•
•
•
•

Ditt barn är välkommet till biblioteken och biblioteksbussen i Kungsbacka
Barnet får ett eget personligt bibliotekskort när vårdnadshavare fyllt i och skrivit under
denna förbindelse och tagit del av bibliotekets användarvillkor (som finns på
bibliotek.kungsbacka.se).
Bibliotekskortet kan användas både under skoltid och på fritiden.
Barnet får ett lånekvitto där det står vilka böcker/medier som lånats och när de ska lämnas
tillbaka.
Lånetiden är normalt 4 veckor. Det går att låna om, ifall tiden inte räcker till, via vår
hemsida eller per telefon eller e-post.
Med en pinkod (4 siffror) går det att låna om och reservera media via bibliotekets
webbplats (bibliotek.kungsbacka.se). Barnet kan också boka internet-datorer. Pinkod fås
på biblioteken.
Vi skickar påminnelse, via den e-postadress ni anger, om det utlånade inte kommer
tillbaka i tid. Barn under 18 år betalar ingen påminnelse- eller övertidsavgift.
Om det utlånade försvinner eller förstörs ska det ersättas.

Vänd för att läsa hur vi hanterar personuppgifter
Vi önskar er och era barn välkomna till biblioteken och biblioteksbussen i Kungsbacka!

Barnets namn:
Barnets personnummer (ååmmdd-xxxx):
Telefon:
E-post:
Adress:
Postnr & ort:
Skola & klass:
Jag har tagit del av ovanstående information och bibliotekets användarvillkor och
tillåter mitt barn att låna böcker och andra medier på biblioteken i Kungsbacka. Jag tar
ansvar för det som lånas.
Datum:
Vårdnadshavarens namnteckning:
Vårdnadshavarens namnförtydligande:
Vårdnadshavarens personnummer (ååmmdd-xxxx):
Fyll i alla rader i blanketten och lämna till ditt bibliotek.

Information om hur vi hanterar personuppgifter
•
•

Vi registrerar ditt namn, adress, e-postadress, telefonnummer, personnummer och
bibliotekskortsnummer. När du registreras skapas också låntagarkategori och låntagar-id.
Om du sätter betyg eller recenserar på vår webbplats skapas ett användarnamn.
Vi registrerar dina personuppgifter för att kunna:
o
o
o
o
o

•
•

•
•

•

låna ut,
se att dina lån är återlämnade,
se vem som har gjort reservationen,
skicka krav på lån som du inte har återlämnat,
se vem som har bokat en dator.

Vårt avtal med dig ger oss rätt att använda dina personuppgifter.
Dina personuppgifter kommer att behandlas av biblioteken i Kungsbacka i samband med
lån, reservationer och krav. Om du på vår webbplats sätter betyg eller recenserar skapas
ett användarnamn. Uppgifterna kommer också att behandlas av systemleverantörer i
Sverige och/eller inom EU som vi har tecknat personbiträdesavtal med enligt
dataskyddsförordningen.
Om du inte använder ditt bibliotekskort på 1 1/2 år gallras dina personuppgifter från vår
databas, men om du har obetalda skulder på 100 kr och där över gallras dina uppgifter
först efter att du har betalt dina skulder .
Du har rätt att i vissa fall få dina personuppgifter rättade, raderade och få ut vilka
personuppgifter vi sparar samt flytta dina personuppgifter. Vill du göra detta kontakta
biblioteken i Kungsbacka, bibliotek.info@kungsbacka.se, eller gå in på Kungsbacka
kommuns webbplats: kungsbacka.se/Kommun-och-politik/dataskydd/
Personuppgiftsansvarig är Kulturnämnden i Kungsbacka kommun.

