Indmeldelse af låner under 18 år
på Holstebro Biblioteker
Jeg giver hermed mit samtykke til, at nedenstående låner kan låne på Holstebro Biblioteker
i henhold til bibliotekets reglement. Herunder forpligter jeg mig til at betale gebyr
ved for sen aflevering samt erstatte bortkommet og ødelagt materiale.

Låner under 18 år
Navn
CPR-nr.
Evt. mobilnr.

Forælder/værge
Navn
CPR-nr.
Mobilnr.
Email
Dato
Underskrift

PERSONOPLYSNING
Holstebro Bibliotek registrerer kun de oplysninger, som er nødvendige for at styre materialeudlån og -afleveringer
samt evt. hjemkaldelser og regninger, dvs. navn, adresse, cpr-nummer samt oversigt over hjemlånte eller bestilte
materialer.
Herudover registreres også spærring af lånere, dog uden oplysninger om begrundelsen herfor. Forbindelsen mellem
de enkelte udlån og låneren slettes senest 4 uger efter udlånets ophør. Ved udlån efter en særlig serviceordning
(bogen-kommer service) kan registreringen dog, med lånerens skriftlige samtykke, opretholdes i op til 5 år.
Oplysningerne videregives ikke til andre myndigheder, virksomheder eller private personer.
Du har efter persondataloven ret til indsigt i oplysninger, der er registreret om dig. Du kan henvende dig om dette til
Holstebro Kommunes databeskyttelsesrådgiver. Hvis kommunen har registreret forkerte oplysninger om dig, kan du
kræve, at disse bliver rettet.
Holstebro Kommunes databeskyttelsesrådgiver (DPO) kan kontaktes på mail: DPO@holstebro.dk
Du kan kontakte databeskyttelsesrådgiveren om dine rettigheder i henhold til databeskyttelseslovgivningen.
Du har ret til at klage til Datatilsynet over kommunens behandling af dine personlige oplysninger.
Du kan læse mere om databeskyttelsesrådgiverens rolle på Datatilsynets hjemmeside www.datatilsynet.dk og om
databeskyttelse i Holstebro Kommune på kommunens hjemmeside www.holstebro.dk/databeskyttelse

PINKODE OG MATERIALELÅN
Holstebro Bibliotekers reglement, herunder gebyrer for overskredne datoer for materialelån, kan findes på Holstebro Biblioteks hjemmeside www.holstebrobibliotek.dk
For at beskytte mod misbrug af lånerkort kræves pinkode. Undlad at vælge en pinkode, som andre kan gætte sig til.
Du kan se, hvilke materialer du p.t. har hjemlånt eller bestilt ved at gå ind på lånerstatus på www.holstebrobibliotek.
dk.

KONTAKT HOLSTEBRO BIBLIOTEK
Har du spørgsmål til blanketten eller generelt, er du velkommen til at kontakte biblioteket.
Holstebro Bibliotek
Kirkestræde 13
7500 Holstebro
Tlf.: 9611 6800
Mail: holstebro.bibliotek@holstebro.dk

