PERSONUPPGIFTER

DITT BIBLIOTEKSKORT

För att du ska kunna låna och använda bibliotekets
tjänster behöver biblioteket spara dina personuppgifter. Personuppgifter är exempelvis namn och
personnummer, kontaktuppgifter och PIN-kod.
Vi sparar uppgifterna till dess att du ber oss ta bort
dem eller efter att du varit inaktiv låntagare i tre år.

Alla kan skaffa ett bibliotekskort/konto.
Det är gratis och det kostar inget att låna.
Bibliotekskortet är en personlig värdehandling.
Vid ansökan om bibliotekskort godkänner du
bibliotekets lånevillkor (regler och registrering).

Biblioteket behandlar dina personuppgifter enligt
dataskyddsförordningens regler. Du har rätt att få
veta vilka uppgifter som biblioteket har om dig.
Du har rätt att få dina personuppgifter raderade
inom 30 dagar från begäran, förutsatt att alla lån är
återlämnade och eventuella skulder reglerade.

När du loggat in på bibliotekskatalogen,
https://bookitpub.vallentuna.se, kan du:
• Förlänga dina lån
• Reservera titlar
• Se din lånehistorik
• Fråga om fjärrlån
• Lämna inköpsförslag
• Låna e-böcker eller e-ljudböcker

DITT BIBLIOTEKSKONTO

Var rädd om ditt bibliotekskort och skydda dina
inloggningsuppgifter och din PIN-kod!

MAJ 2018.

Vallentuna kommun, org. nr 212000-0027,
med postadress 186 86 Vallentuna, är personuppgiftsansvarig
för bibliotekets behandling av dina personuppgifter.
Läs mer www.vallentuna.se/personuppgifter.

LÅNEREGLER
BIBLIOTEKEN
VALLENTUNA

https://bookitpub.vallentuna.se
www.vallentuna.se/bibliotek
bibliotek@vallentuna.se
08-587 853 50

REGLER OCH ANSVAR
Du ska känna till och följa bibliotekens låneregler.
Du ansvarar för allt som lånas på ditt kort/konto
tills det är återlämnat. Vårdnadshavare ansvarar för
allt som barn under 18 år lånar.
Du ansvarar för att lämna tillbaka dina eller ditt
barns lån i tid, även om du av någon anledning
inte har sett eller fått övertidsvarning i din e-post.
Datum för återlämning finns på Mina sidor, mina
lån och på aktuellt lånekvitto.
Om dina lån blir försenade eller inte återlämnas i
tid får du betala förseningsavgift, se under avgifter.
Om du tappar bort, förstör eller inte återlämnar
det du har lånat måste du betala för det.
Du ansvarar för att spärra ditt kort/konto för lån,
om kortet är borttappat eller stulet.
Allt som lånas på biblioteken är för personligt
bruk. Det är förbjudet att sprida eller kopiera
upphovsrättsskyddat material.

DINA BIBLIOTEKSLÅN
Lånetiden är 28 dagar
förutom några undantag:
tidskrifter och snabblån 14 dagar
reserverade medier
14 dagar
barnfilmer 		
7 dagar
spelfilmer, vuxen hyrtid 7 dagar
Du kan förlänga lånetiden 2 gånger.
Utom när reservation finns eller om du har
lånat snabblån eller fjärrlån.
Du kan reservera alla titlar som finns på biblioteken
i Vallentuna kommun, det kostar inget.
Om du saknar en titel kan du föreslå inköp.
När en bok inte finns hos oss kan det vara möjligt för
biblioteket att låna den från annat bibliotek, fjärrlån.
Sekretess gäller för dina lån. Det betyder att vi som
jobbar på biblioteket inte får berätta för andra vad du
har lånat. Tre dagar efter att du har lämnat tillbaka dina
lån kan bibliotekspersonalen inte längre se dina tidigare lån. Undantag gäller talbokslåntagare och Boken
kommer-låntagare som valt att godkänna lånehistorik.

AVGIFTER
Hyrfilmer, vuxen		
20 kr per film		
Fjärrlån			
20 kr per bok
Nytt bibliotekskort 		
10 kr

Förseningsavgifter per medium
Lån vuxenavdelningen
Filmer 		
10 kr per dag
Snabblån och tidskrifter
5 kr per dag
Allt övrigt
5 kr per påbörjad vecka
Lån barnavdelningen
Filmer
10 kr per påbörjad vecka
Maxbelopp förseningsavgifter
För ett medium		
50 kr		
För medier lämnade samtidigt
200 kr

Ersättning - beräknas i varje enskilt fall

Schablonpris
Vuxenbok
250 kr				
Barnbok		150 kr
Se även www.vallentuna.se/bibliotek
Om din skuld överstiger 150 kr spärras ditt konto.
När du betalat skulden öppnas kontot igen.

