Välkommen till Karlstads kommuns bibliotek!
Lånekortsansökan för barn från 5 år upp till 18 år
Förnamn: ________________________________________________________________
Efternamn: _______________________________________________________________
Personnummer/Identitetsnummer: ___________________________________________
Adress: __________________________________________________________________
Postnummer: _____________________________________________________________
E-postadress: _____________________________________________________________
Telefon: _________________________________________________________________
Jag vill få meddelande innan lånetiden går ut:
på e-post till e-postadress: ______________________________________
via sms till mobilnummer: _______________________________________

Information till vårdnadshavare
Lånekortet gäller på alla bibliotek som ingår i samarbetet Bibliotek Värmland, se
www.bibliotekvarmland.se.
I samband med att du lämnar in denna lånekortsansökan får du del av de låneregler som gäller när
barnet lånar på bibliotek i Karlstads kommun. Observera att lånereglerna kan komma att ändras. Du
finner alltid kommunens aktuella låneregler på www.karlstad.se och på Karlstads kommuns bibliotek.
När barnet använder sitt lånekort på bibliotek i andra kommuner som ingår i Bibliotek Värmland
behöver du som vårdnadshavare ta reda på vilka regler som gäller där.
Uppgifter om barnets aktuella lån och reservationer registreras i ett gemensamt datasystem för
folkbiblioteken i Värmland. Det innebär att uppgifter som är hemliga enligt 40 kapitlet 3 § i
offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) är tillgängliga för personalen vid de bibliotek som ingår i
samarbetet Bibliotek Värmland. Bibliotekspersonalen har tystnadsplikt för dessa uppgifter enligt
offentlighets- och sekretesslagen.
Barnets personuppgifter sparas och används för att kunna hantera det som lånas. Uppgifterna kan
komma att lämnas ut till bibliotek i kommun som ingår i samarbetet Bibliotek Värmland, om det
behövs för att lånen vid Karlstads kommuns bibliotek ska kunna hanteras. Personuppgiftsansvarig
enligt personuppgiftslagen (1998:204) för den personuppgiftsbehandling som sker för lånen i
Karlstads kommun är kultur- och fritidsnämnden i Karlstads kommun. Skulle du ha frågor om
behandlingen av barnets personuppgifter är du välkommen att kontakta kultur- och
fritidsförvaltningen i Karlstads kommun på e-postadress: kulturochfritidsforvaltningen@karlstad.se
Genom att underteckna denna ansökan bekräftar jag att jag har tagit del av informationen ovan och
att jag förbinder mig att följa de gällande lånereglerna:
Datum: _________________________Underskrift: ______________________________________
Personnr: _______________________Namnförtydligande: ________________________________

