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Vårdnadshavares medgivande av lånevillkor för låntagare
mellan 6 och 16 år vid folkbiblioteken i Hallsbergs kommun
Lånevillkoren finns på baksidan av blanketten

I syfte att kunna hantera ifylld blankett kommer bildningsnämnden behandla
personuppgifterna enligt dataskyddsförordningen. För mer information om hur
vi behandlar personuppgifter besök www.hallsberg.se eller kontakta oss på
telefon 0582-68 50 00.

Barnets förnamn: __________________________________________
Barnets efternamn: ________________________________________
Barnets personnummer (ÅÅMMDD-XXXX): _____________________
Adress: __________________________________________________
Postnr: ____________ Postort: _______________________________
Telefonnummer: __________________________________________

Jag har tagit del av lånevillkoren (se baksidan av blanketten) och godkänner att
mitt barn får låna böcker och andra medier på folkbiblioteken i Hallsbergs
kommun.
Ort och datum:____________________________________________
Vårdnadshavares underskrift:________________________________
Namnförtydligande:________________________________________
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Lånevillkor för låntagare mellan 6 och 16 år
Att låna böcker och andra medier på biblioteket är alltid gratis. Inga försenings- eller
påminnelseavgifter gäller för låntagare under 16 år.
Lånekortet är en personlig värdehandling. Du som vårdnadshavare är i sista hand ansvarig
för dina barns bibliotekslån. Uppgifter om bibliotekslån omfattas av sekretess.
När du skaffar ett lånekort på Hallsbergs bibliotek ingår du och biblioteket ett avtal där du
förbinder dig att följa våra låneregler. För att kunna hantera dina lån och beställningar
behandlar vi dina personuppgifter enligt gällande lagstiftning. Du har när som helst rätt att få
se och rätta de personuppgifter om dig som vi behandlar.

Låneregler
Normal lånetid, alla sorters media: 28 dagar
Lånetid vid reservationskö: 14 dagar
Max antal omlån: 3 gånger
Åldersgräns för att låna filmer, även barnfilmer: 16 år
Max antal filmlån per tillfälle: 3 st

Våra bibliotek
Huvudbiblioteket finns i Hallsberg på Västra Storgatan 10. Hjortkvarns bibliotek ligger i
skolhuset på Vintergatan 54 i Hjortkvarn. Pålsboda bibliotek finns i Sköllergården på
Kyrkogatan 5 i Pålsboda. För aktuella öppettider på biblioteken, se hemsidan.

Kontakta biblioteket
Hallsbergs bibliotek
694 80 Hallsberg
Telefon: 0582-68 53 63
E-post: biblioteket@hallsberg.se

