Suostumussopimus koskien 6-17-vuotiaita lapsia
Hyväksyn, että lapseni saa kirjastokortin ja suostun siihen, että Sundsvallin
kaupunginkirjasto käsittelee henkilötietoja kirjaston lainaussääntöjen mukaisewsti.
Olen tutustunut lainaussääntöihin ja sitoudun noudattamaan niitä.

finska

Sundsvalls stadsbibliotek

Tervetuloa kirjastoon!

Edustaja

Kirjastokorttia voit käyttää kaikkiin kirjastopalveluihin. Voit lainata maksutta kaikista
lähikirjastoista, Kulturmagasinetista ja mobiilikirjastosta. Kirjastokortin saa ilmaiseksi.

Ellet voi tulla kirjastoon itse, voit lainata
edustajan kautta. Edustajalla on oltava
kirjallinen, valtuuttajan allekirjoittama valtakirja, ja voimassa olevat henkilöasiakirjat,
jotka vahvistavat valtuuttajan ja edustajan
henkilöllisyyden. Valtakirja on esitettävä joka
kerta, kun edustaja lainaa valtuuttajalle.
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Kirjoita selvästi!

Lapsen tiedot
l lapsen henkilönumero VVKKPP-XXXX

Lainaussäännöt

Ilmoita syntymäaika, jos henkilönumero puuttuu VVKKPP

l lapsen sukunimi

l lapsen kaikki etunimet

Arvoasiakirja
Kirjastokortin saat esittämällä voimassa
olevan valokuvallisen henkilötodistuksen.
Kirjastokortti on henkilökohtainen arvoasiakirja. Et saa luovuttaa kirjastokorttiasi
kenenkään toisen käyttöön. Olet vastuussa
kaikesta, mitä kortillasi lainataan. Jos
kadotat korttisi, sinun on otettava yhteyttä
kirjastoon välittömästi kortin sulkemiseksi.

l lähiosoite

l postinumero

l postiosoite

matkapuhelinnumero / puhelinnumero

l 10 kruunua alle 18-vuotiailta lapsilta.

Viimeinen palautuspäivä on lainauskuitissa.
Voit tarkistaa laina-ajan ja uusia lainasi
kirjaston verkkosivujen kautta:
www.sundsvall.se/bibliotek
Saat uusia lainasi enintään kuusi kertaa,
mutta lainaaminen ei onnistu, jos joku muu
on tehnyt varauksen. Vastaat lainatusta
materiaalista kunnes laina on poistettu
rekisteristä.

Kirjastokortti 6-17-vuotiaille lapsille

Myöhästyneet lainat

6-17-vuotiaat lapset ja nuoret saavat
kirjastokortin antamalla kirjastolle suostumussopimuksen, jonka on oltava huoltajan/edunvalvojan täyttämä. Jos olet alle
18-vuotias eikä sinulla ole valokuvallista
henkilötodistusta, huoltajasi/edunvalvojasi
on tultava mukaan kirjastoon esittämään
henkilöllisyytensä. Huoltaja/edunvalvoja
vastaalasten korteista ja kaikista niillä
lainatuista tavaroista.

Yli 18-vuotiaiden täytyy maksaa myöhästymismaksu, jos palauttaa kirjat tai uusii lainat
liian myöhään. Kirjastokorttisi suljetaan, jos
sinulla on maksamattomia maksuja yli
50 kruunun edestä tai enemmän. Koko
maksu on maksettava ennen kuin sulku
poistetaan. Ellet palauta lainaamaasi
materiaalia, kirjasto lähettää kaksi muistutusta. Sen jälkeen lähetetään lasku ja
kirjastokortti suljetaan. Maksamattomat
laskut lähetetään perintään.

Uuden kirjastokortin hinta:
sähköpostiosoite

l 30 kruunua aikuisilta

Huoltajan/edunvalvojan tiedot

Kirjoita selvästi!

l huoltajan/edunvalvojan etu- ja sukunimi

l huoltajan/edunvalvojan henkilönumero

Ilmoita syntymäaika, jos henkilönumero puuttuu

vårdnadshavares/god mans mobiltelefonnummer

huoltajan/edunvalvojan sähköpostiosoite

l huoltajan/edunvalvojan allekirjoitus

Kirjastokortti kouluja varten

l päivämäärä

Kouluopetuksessa käytettävää mediaa
lainataan koulun nimissä olevalla kirjastokortilla. Koulu vastaa kaikesta tällä kortilla
lainatusta aineistosta.

l Pakolliset tiedot – nämä kohdat on täytettävä.
HUOM.! Muista ottaa mukaasi voimassa oleva valokuvallinen henkilötodistus,
kun tulet kirjastoon.

Laina-aika

Myöhästymismaksu
Myöhästymismaksu peritään 18 vuotta
täyttäneiltä:
l Jokaisesta mediasta - 10 kruunua kultakin
alkaneelta viivästysviikolta.
l Enimmäismäärä kultakin palautuskerralta: .
200 kruunua.

Korvaus tuhoutuneesta/kadonneesta
mediasta
Kadonneista tai tuhoutuneista kirjoista
korvataan sisäänostohinta, kuitenkin vähintään seuraavasti: Huoltaja/edunvalvoja
on korvausvelvollinen alle 18-vuotiaiden
lasten lainausasioista.
l
l
l
l

Aikuismedia
300 kruunua
Lapsimedia (ei katselukirjat) 200 kruunua
Taskukirjat ja katselukirjat 100 kruunua
Aikakauslehdet
60 kruunua

Kirjasto ottaa vastaan korvaavia kappaleita.
Kirjan lainauskuntoon laittamisesta peritään
50 kruunun maksu. Kirjasto ei maksa
takaisin korvattua mediaa.
Myöhästymisvaroitus
Sundsvallin kaupunginkirjasto tarjoaa myöhästymisvaroituspalvelua. Se tarkoittaa, että
saat sähköpostiisi tai matkapuhelimeesi
viestin, kun laina-ajan päättyminen lähestyy.
Vastaat aina itse lainojen palauttamisesta
ajoissa silloinkin, kun et ole saanut myöhästymisvaroitusta.
Varaukset ja kaikolainat
Sinulla saa olla korkeintaan 10 varausta
samanaikaisesti. Näin toimitaan siksi, että
suositut nimekkeet ovat helpommin saatavilla. Kaukolainan varaaminen maksaa:
l 25 kruunua Pohjoismaiden sisällä.
l Kaukolainat Pohjoismaiden ulkopuolelta
maksavat 150 kruunua.
Tietokoneet
Voit käyttää kirjaston yleisötietokoneita.
Et saa hakea tai julkaista pornografista,
rasistista tai laitonta materiaalia. Et saa
käyttää kenenkään toisen salasanaa etkä
identiteettiä. Kirjastokorttisi suljetaan kolmeksi kuukaudeksi, jos rikot sääntöjä.
Tietosuoja-asetus - GDPR
Kun hankit kirjastokortin tai hyväksyt, että
lapsesi hankkii kirjastokortin, tai että hänellä
jo on sellainen, annat suostumuksesi siihen,

että henkilötietosi tallennetaan kirjaston
lainaajarekisteriin
tietosuoja-asetuksen
GDPR (General Data Protection Regulation)
perusteella.
Henkilötietojasi tullaan käyttämään ainoastaan kirjaston toiminnassa, kun kirjaston
mediaa rekisteröidään lainaus- ja varaustarkoituksessa. Henkilötiedot tallennetaan
Sundsvallin kaupunginkirjaston kirjastojärjestelmään.
Kirjat tai muu media, joita lainaat tai varaat
kirjastokortillasi, rekisteröidään kirjaston
tietojärjestelmään. Nämä tiedot ovat luottamuksellisia ja lain mukaan suojattuja. Heti,
kun laina on palautettu, tai mahdolliset velat
maksettu, tiedot poistetaan kirjastokortistasi.
Voit saada rekisteriotteen henkilötiedoistasi
esittämällä kirjastossa voimassa olevan
henkilötodistuksen. Voit päivittää henkilötietosi ottamalla yhteyttä kirjastoon ja esittämällä voimassa olevan henkilötodistuksen.
Voit myös itse oikaista tietosi kirjautumalla
sivuille ”Mina sidor” kirjaston verkkosivustolla. Henkilötietosi poistetaan, ellet käytä
kirjastokorttiasi viiteen vuoteen. Sinulla on
oikeus saada henkilötietosi poistetuksi,
mutta siinä tapauksessa et saa lainata
kirjastosta.
Henkilötietovastaava
Sundsvallin kunnan Kulttuuri- ja vapaa-ajan
lautakunta (Kultur- och fritidsnämnden i
Sundsvalls kommun), Norrmalmsgatan 4,
851 85 Sundsvall Organisaationumero:
212000-2411 Puhelin: 060-19 10 00
Jätä valitus käsittelystä
Jos haluat esittää valituksen siitä, miten me
käsittelemme henkilötietojasi, ota yhteyttä
Tietotarkastusvirastoon (Datainspektionen):
Datainspektionen
Box 8114, 104 20 Stockholm
Puhelin: 08-657 61 00, Sähköposti:
datainspektionen@datainspektionen.se

