Tyresö Bibliotek
Lånevillkor för institutioner och förskolor

Bibliotekskortet
Bibliotekskortet är gratis. Du får ett kort genom att visa legitimation och fylla i en
ansökningsblankett. Vid ansökan får du godkänna bibliotekets lånevillkor för
institutionskort. Om du slutar din tjänst i Tyresö kommun ska du lämna tillbaks ditt
Institutionskort. Bibliotekskortet ska alltid tas med till biblioteket.
Ansvar för lån
Bibliotekskort för institutioner ska endast användas för lån av böcker och andra medier
som används av barn på institutionen/förskolan. Kortet får inte användas för privata lån,
för lån av litteratur avsedd för vuxna eller någon typ av studielitteratur. Du som har ett
institutionskort är personligen ansvarig för de böcker och medier som lånas på kortet.
Bibliotekskortet är en personlig värdehandling som du måste förvara säkert. Om du
förlorar kortet ska du genast anmäla det till biblioteket. Då förhindrar du att obehöriga
lånar på ditt kort.
Adressändring
Anmäl ändring av e-postadress, telefonnummer eller mobilnummer till biblioteket eller
ändra uppgifterna själv på bibliotekets hemsida.
Lånetid
Lånetiden för institutioner är normalt 8 veckor. Du kan låna om böcker 2 gånger om de
inte är beställda/reserverade av någon annan låntagare. Du kan hantera dina lån via
bibliotekets hemsida eller självbetjäningsautomater.
Integritetsskydd & sekretess
De personuppgifter till låntagarregistret som du lämnar vid ansökan om bibliotekskort är
skyddade. Även dina lån och beställningar/reservationer är skyddade. Ingen obehörig
kan ta reda på vad du beställt/reserverat eller lånat. Vid återlämningstillfället raderas
alla lån. Det är endast de böcker du för tillfället har hemma eller har reserverat som
finns registrerade. Bibliotekets personal har tystnadsplikt. Du kan själv via bibliotekets
hemsida se ditt låntagarkontos aktuella uppgifter.
Dina personuppgifter
När du ansöker om ett bibliotekskort på Tyresö bibliotek räknas det som en
personuppgiftsbehandling enligt Dataskyddsförordningen (GDPR). Personuppgifter är all
information som direkt och indirekt kan knytas till dig. Det kan exempelvis vara ditt
namn, adress eller e-postadress. Tyresö bibliotek använder dina uppgifter för att kunna
låna ut böcker/medier till dig och låta dig ta del av bibliotekets andra tjänster. Dina
uppgifter kommer inte att användas i något annat sammanhang än inom bibliotekets
verksamhet. Dina personuppgifter finns i våra system så länge du är aktiv låntagare på

biblioteken. I annat fall raderas de efter 2 år. Du har rätt att en gång per kalenderår utan
kostnad få besked om vilka personuppgifter som Tyresö bibliotek behandlar om dig.
Du har också rätt att få felaktiga uppgifter om dig rättade. Du kan läsa mer om dina
rättigheter enligt dataskyddslagstiftningen på tyreso.se

