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Tyresö biblioteks lånevillkor för barn och unga
under 18 år
Bibliotekskortet
Bibliotekskortet är gratis. Du kan få ett bibliotekskort det år du fyller 6 år. De
vuxna som du bor tillsammans med ska skriva under lappen för att ge tillåtelse
till att du skaffar ett bibliotekskort. Du använder bibliotekskortet när du lånar,
när du ska använda datorerna på biblioteket och när du ska logga in på
bibliotekets hemsida.

Ansvar för lån
Var rädd om ditt kort och förvara det säkert. Skriv ditt namn på baksidan av
kortet så att du vet att det är ditt. Bara du själv får låna på ditt kort. Om du
tappar bort ditt kort ska du anmäla det till biblioteket. Då hindrar du att någon
annan lånar på ditt kort.

Ny adress?
Berätta för biblioteket om du byter e-postadress eller mobilnummer. Du kan
också ändra dina uppgifter själv på bibliotekets hemsida.

Lånetid
Lånetiden är 4 veckor för böcker och ljudböcker och 2 veckor för tidskrifter.
Du kan låna om dina böcker 2 gånger om de inte är beställda av någon annan.
Du kan låna om dina böcker på bibliotekets hemsida eller i utlåningsautomaterna på biblioteket.

Låna vad du vill!
Vi som jobbar på biblioteket har tystnadsplikt. Det betyder att ingen annan än
du själv kan ta reda på vilka böcker du har beställt eller vilka böcker du lånar.
Det är bara de böcker du har hemma eller som du har beställt som finns på ditt
konto. När du lämnar tillbaka böcker raderas lånen från ditt konto.

Dina personuppgifter
Dina personuppgifter som t.ex. ditt namn, din adress eller e-postadress sparas i
bibliotekets datasystem enligt Dataskyddsförordningen (GDPR). Dina
uppgifter används bara för att låna ut böcker till dig. Dina uppgifter finns i
bibliotekets datasystem så länge du lånar böcker, i annat fall raderas dem efter
2 år. Du kan alltid fråga personalen på biblioteket om du vill veta vad vi har för
information om dig. Vill du veta mer om dataskyddslagstiftningen och dina
rättigheter kan du fråga någon vuxen eller läsa på tyreso.se.
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Kostar det?
Innan du fyller 18 år kostar det inget om du lämnar tillbaka en bok för sent
eller om det har gått sönder. Ett nytt bibliotekskort kostar 10 kr för dig under
18 år.

