Välkommen till

Biblioteken i Danderyd

Lånekort

Information om öppettider och adresser till alla
bibliotek hittar du på bibliotek.danderyd.se.

Ansökan om lånekort
för barn under 18 år
Biblioteken i Danderyd

Välkommen till biblioteket
Här kan du gratis låna böcker, tidskrifter, musik, spel och tal- böcker,
läsa tidningar, surfa, söka i databaser och mycket mer.

Jag godkänner att mitt barn får skaffa
lånekort!
Barnets efternamn: .............................................................................

Det enda som behövs är ett lånekort

Barnets förnamn: ................................................................................

När du fyllt sex år, kan du få ett eget lånekort. Barn och unga under
18 år ska ha förälders godkännande. Lånekortet gäller vid Danderyds
folkbibliotek samt flera skolbibliotek.

Barnets personnummer (10 siffror) ...................................................
Telefonnummer: ...................................................................................

Lägger du in mobilnummer eller e-postadress på lånekortet,
informerar vi via SMS eller mejl när en reserverad bok finns att
hämta. Ett par dagar innan lånetiden går ut påminner vi på samma
sätt att det är dags att lämna tillbaka eller låna om. Du kan lägga in
din egen adress, eller dina föräldrars. Kom ihåg att informera
biblioteket om du byter e-postadress, telefonnummer eller adress.

Förälders/vårdnadshavares e-postadress:
.............................................................................................................
Adress: .................................................................................................

Låna så här

Postnummer: ........................................................................................

Lånetiden är normalt fyra veckor. Om en bok inte är beställd av
någon annan kan du låna om per telefon, via bibliotek.danderyd.se
eller på biblioteket.

Förälders/vårdnadshavares underskrift:

Lämnar du inte tillbaka ditt lån, skickar vi en påminnelse. Om du
tappar bort en bok, får du ersätta den. Då skickar vi en räkning.
Tänk på att du ansvarar för lånen som lånas på kortet. Låna aldrig ut
kortet till en kompis!

...............................................................................................................
Barnet får välja en 4-siffrig PIN-kod när de får sitt bibliotekskort. Med den
kan du låna själv vid bibliotekens utlåningsapparater och logga in på
bibliotek.danderyd.se för att förlänga dina lån eller reservera böcker.

Skydd av personuppgifter och integritet

Välkommen till biblioteken i Danderyd!

Personuppgifterna som du lämnar till oss när du ansöker om
bibliotekskort kommer inte att användas i något annat sammanhang
än inom bibliotekets verksamhet, och kommer inte att
offentliggöras.

Danderyds bibliotek, Mörby Centrum
Djursholms bibliotek, Djursholms torg
Enebybergs bibliotek, Träffpunkt Enebyberg
Stocksunds bibliotek, Stocksunds torg
samt flera skolbibliotek

På https://bibliotek.danderyd.se/web/arena/villkor-for-anvandare
hittar du mer information om hur vi behandlar dina personuppgifter.

