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Vårdnadshavares godkännande av lånekort på
Vårgårda bibliotek för barn under 18 år
För att ett barn ska kunna få och använda ett lånekort på Vårgårda bibliotek
krävs att du som vårdnadshavare är ytterst ansvarig för barnets lån. Ett barn
är alla personer under 18 år. För barnböcker och böcker lånade av barn
under 18 år betalas inte någon övertidsavgift för försenade lån, men om
någon av de medier du lånat försvinner eller blir förstörd måste du betala för
den. En barnbok kostar 150 kr att ersätta.
Att skaffa ett lånekort på Vårgårda bibliotek är gratis. Att ersätta ett förlorat
kort kostar för barn 10 kr. Du ska alltid visa lånekort eller legitimation för
lån över disk.
Genom att fylla i och skriva under den här blanketten godkänner du
ovanstående.

Underskrift
Läs mer om hur Vårgårda bibliotek behandlar personuppgifter på det
bifogade bladet Registreringsinformation till låntagare.
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Registreringsinformation till låntagare
Vi behöver spara och behandla personuppgifter om dig, så som namn,
adress, e-postadress, personnummer, telefonnummer.
Syftet med en sådan behandling är för att du som låntagare ska kunna låna
böcker och annan media, reservera böcker och annan media samt möjliggöra
för biblioteket att ta ut avgifter för lånats material som inte återlämnats
enligt gällande låneregler.
Vi har fått dina uppgifter från de du har angivet i samband med avtalet om
lånekort. Vi tillämpar vid var tid gällande integritetslagstiftning vid all
behandling av personuppgifter. Vi använder dina personuppgifter för att
uppfylla avtalsvillkoren om låneförbindelse. Dina uppgifter kommer att
sparas så länge du är låntagare på Vårgårda kommuns folkbibliotek.
De personuppgifter vi behandlar om dig delas med Mikromarc,
Bibliotekscentrum Sverige AB och de personuppgiftsbiträden vi använder
för att kunna utgöra våra tjänster och fullgöra våra skyldigheter gentemot
dig. Vi kan även komma att dela dina personuppgifter med en tredje part,
förutsatt att vi är skyldiga att göra så enligt lag. Däremot kommer vi aldrig
att överföra dina uppgifter till ett land utanför EU.
Personuppgiftsansvarig är Kommunstyrelsen. Du har rätt att kontakta oss
om du vill ha ut information om de uppgifter vi har om dig, för att begära
rättelse, överföring eller för att begära att vi begränsar behandlingen eller
raderar dina uppgifter. Detta gör du enklast genom att kontakta oss på via
Vårgårda kommuns växel på tfn. 0322-60 06 00. Du når våra
dataskyddsombud på e-post: dso@borasregionen.se, telefon Magnus
Blomqvist: 0709-48 78 36 el. Dan Bodin: 0709 48 73 31. Om du har
klagomål på vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att inge
klagomål till tillsynsmyndigheten Datainspektionen.
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