Lånekortsansökan för dig som är under 18 år
Om du är under 18 år ansvarar dina föräldrar/målsman för ditt lånekort och dina lån.
Därför behöver vi dina föräldrars/målsmans medgivande och underskrift, så att du
kan få ditt lånekort och använda dig av bibliotekets resurser. Läs noga igenom
informationen om vad som gäller, fyll sedan i blanketten.
Det första lånekortet är gratis. Lånekortet är personligt och gäller på alla bibliotek i
Falköpings kommun, inte enbart Ållebergsgymnasiets bibliotek. Alla lån är gratis och
lånetiden på böcker är normalt fyra veckor (28 dagar). När lånet går ut kan du göra
omlån, max tre gånger. Men om någon står i kö till boken går det inte att förnya den.
Du kan reservera böcker på samtliga bibliotek i kommunen. Lånar du på egen hand,
som i självbetjäningen, kan du också använda ditt personnummer och pinkod.
Försenade lån
• Kom ihåg att lämna tillbaka böckerna i tid!
• Vid försening skickas påminnelse ut via post eller e-post.
• Om lånet inte återlämnas i tid, eller om du har en avgift att betala som
överstiger 100 kronor, kan lånekortet spärras.
• Skadat eller försvunnet material kan du eller din förälder/målsman bli skyldig
att ersätta.
• Om du tappar bort ditt lånekort är det viktigt att du kontaktar biblioteket, så att
ditt lånekort kan spärras.
• Kom ihåg att då lånekortet gäller i hela kommunen, kan de olika biblioteken ha
olika lokala låneregler om du lånar eller reserverar böcker hos dem.
Nya avgifter på Ållebergsgymnasiets bibliotek
• Avgiften för en borttappad/förkommen eller skadad bok lånad på
Ållebergsgymnasiet bibliotek är från och med höstterminen 2018 150 kronor.
• Varje bibliotek i kommunen bestämmer ersättningens storlek för skadat eller
förkommet material, så ta kontakt med det bibliotek du har lånat från.
• Om du är under 18 år blir det inga förseningsavgifter på böcker lånade vid
Ållebergsgymnasiet eller de olika biblioteken i Falköpings kommun!
När du besöker biblioteket är det viktigt att du som lånar tänker på att:
• Ta med dig ditt personliga lånekort eller id-handling vid lån
• Spärra ditt lånekort vid förlust
• Meddela ändring av telefon och e-post
• Återlämna böcker och media i rätt tid
• Var rädd om det du lånar
• Använd självbetjäning då det är möjligt
• Visa respekt och hänsyn mot andra besökare och personal
Ållebergsgymnasiets bibliotek, telefon: 0515-886203.
Gymnasiebibliotekarie Anna Kyloff kontaktas på e-post: anna.kyloff@falkoping.se.

Avtal för lånekort på biblioteken i Falköpings kommun
och på Ållebergsgymnasiets Bibliotek
Att låna på biblioteket är gratis och ditt första lånekort är
kostnadsfritt.
Lånekortet är en personlig värdehandling, där du som målsman
ansvarar för lån som sker med ditt barns lånekort. Ni åtar er därför
att se till att ert barn spärrar kortet vid förlust och återlämnar lån i
rätt tid. Biblioteket tar ut en avgift vid försening för vuxna och vid
förkommet lån från alla.
Genom att ingå detta avtal godkänner du att uppgifter om ditt barn
hamnar i personregister.
Biblioteket lagrar ditt barns namn, personnummer, adress,
telefonnummer och e-post för att kunna administrera barnets lån,
reservationer, fjärrlån och inköpsförslag. Enligt
dataskyddsförordningen GDPR, har ni rätt att när som helst få
information om vilka uppgifter biblioteket har lagrade om ditt
barn, mot uppvisande av ID-handling. Ni har också rätt att få
felaktiga uppgifter rättade.
Uppgifterna sparas till dess att låntagaren väljer att avsluta kortet
eller efter 36 inaktiva månader. Kortet spärras automatiskt den dag
barnet fyller 18 år, och ett nytt avtal måste då undertecknas som
vuxen. Avtalet kan avslutas, och uppgifterna raderas, när alla lån
är återlämnade och eventuella avgifter betalda.
Personuppgiftsansvarig: Kultur- och fritidsnämnden, Falköpings
kommun. Dataskyddsombud kontaktas på
dataskydd@falkoping.se.
Ållebergsgymnasiets bibliotek, telefon: 0515-886203.
Gymnasiebibliotekarie Anna Kyloff kontaktas på e-post: anna.kyloff@falkoping.se.

Ansökan om lånekort för ungdomar upp till 18 år,
Ållebergsgymnasiets Bibliotek
Jag har som målsman läst igenom informationen och godkänner lånekortsavtalet för:
Förnamn:________________________________________________________________________
Efternamn:_______________________________________________________________________
Personnummer (ååmmdd-nnnn):______________________________________________________
E-post:__________________________________________________________________________
Gatuadress:______________________________________________________________________
Postnummer:_____________________________________________________________________
Postadress:_______________________________________________________________________
Telefon:_________________________________________________________________________
Jag accepterar de låneregler som gäller för Ållebergsgymnasiets bibliotek och Falköpings
bibliotek, dess filialer och Lärcenter, samt att aktuella uppgifter om mitt barns lån registreras i det
gemensamma bibliotekssystemet. Det innebär att de uppgifter som omfattas av sekretesslagen och
GDPR är tillgängliga för biblioteken i Falköpings kommun. Bibliotekens personal har
tystnadsplikt. Som förälder ansvarar jag för mitt barns lån:

………………………………………………………………………………………….
Förälder/ Målsmans underskrift för barn och ungdomar under 18 år.
………………………………………………………………………………………………………...
Förälders/Målsmans namn/namnförtydligande
……………………………………………………………………......………………………
Förälders/ Målsmans e-postadress
Lämna in lappen till Anna Kyloff, Gymnasiebibliotekarie, Ållebergsgymnasiets bibliotek, om din
mentor inte har sagt något annat, så får du ett nytt lånekort eller uppdaterar dina lånekortsuppgifter.
Ållebergsgymnasiets bibliotek, telefon: 0515-886203.
Gymnasiebibliotekarie Anna Kyloff kontaktas på e-post: anna.kyloff@falkoping.se.

