UTLÅNSREGLEMENT FOR EIDSVOLL BIBLIOTEK - VOKSNE


Det er gratis å låne på biblioteket.



For å få lånekort må du vise godkjent legitimasjon og skrive under på at du har godkjent reglementet.
Du kan få lånekort som kan brukes i de fleste norske bibliotek.



Lånekortet er personlig og skal ikke overlates til andre. Du er ansvarlig for alt som lånes på ditt kort.



Meld fra ved tap av kort og når du endrer navn, adresse, telefonnummer, eller e-post adresse.



Normal lånetid for bøker er 4 uker. Enkelte medier kan ha annen utlånstid.



Ved levering etter forfallsdato påløper gebyrer etter vedtatte satser. Bortkommet eller skadet
materiale må erstattes.



Brudd på låneregler kan medføre tapt lånerett.

SÆRSKILTE RETNINGSLINJER
LÅNEKORT MED MIDLERTIDIG OPPHOLD I NORGE
Personer som er midlertidig bosatt i Norge, kan bli registrert som lånere ved å vise legitimasjon, men det
skal gå frem av registreringen at oppholdet er midlertidig. Det gis bare tillatelse til å ha 3 eksemplarer av
bibliotekets materiell på hjemlån samtidig.
LÅN MOT LEGITIMASJON
Ved glemt/mistet lånekort kan vedkommende få låne mot å vise frem gyldig legitimasjon.

FOR SENT LEVERTE BØKER
Ved levering etter forfallsdato må lånerne betale et straffegebyr.
1. gangs purring: kr. 36,2. gangs purring: kr. 66,3. gangs purring: kr. 96,-

ERSTATNING
Etter tre purringer sendes regning og lånekort sperres for videre lån. Tapte bøker må erstattes etter satser
vedtatt av kommunestyret i desember hvert år. Per dags dato er de som følger:
Voksenbøker: kr. 435,-

Barnebøker: kr. 310,-

Tegneserier: kr. 175,-

Tidsskrift: kr. 175,-

DVD: kr. 260,-

DVD-serier: Markedspris

CD-er: kr. 230,-

Lydbøker (voksne): kr. 455,-

Tapt lånekort: kr. 31,-

Lydbøker (barn): kr. 410,-

ANDRE SATSER:
Språkkurs, særdeles verdifulle bøker, deler av verk og annet spesielt materiale: Markedspris
Fjernlån fra andre bibliotek: Markedspris

Nasjonal biblioteksdatabase med personopplysninger
For at LÅNEKORTET skal fungere, blir opplysninger om alle lånere registrert i en felles database. I denne
databasen lagres:


Navn, fødselsdato, kryptert fødselsnummer, kjønn, postadresse, telefonnummer, epostadresse,
foretrukket kontaktmetode, lånernummer, PIN-kode, opplysninger om hvilke bibliotek du er tilknyttet

Det lagres ikke opplysninger om utlån, reserveringer, svartelistinger og andre forhold mellom
låneren og det enkelte bibliotek.

Behandling av personopplysningene
Prosjektet som har utviklet LÅNEKORTET har lagt vekt på å følge alle regler for behandling av
personopplysninger.


Det lagres bare opplysninger som ikke er sensitive i personopplysningslovens forstand.



Fødselsnummer er nødvendig for entydig identifikasjon av personer, men lagres i kryptert form slik at
fødselsnumrene ikke kan rekonstrueres og misbrukes.



Adresseopplysningene vil ikke bli solgt eller gitt videre til andre instanser.



All kommunikasjon mellom det enkelte bibliotek og det sentrale lånerregisteret er kryptert og
beskyttet av brukernavn og passord.



Opplysningene vil bli oppbevart til låneren krever dem fjernet eller et av bibliotekene låneren er
tilknyttet mottar melding om dødsfall.



Behandlingsansvarlig for opplysningene er Bibliotek-Systemer AS ved daglig leder, Boks 2093
Stubberød, 3255 LARVIK.



Du kan se hvilke opplysninger som til enhver tid er lagret om deg ved å oppsøke internettadressa
https://fl.lanekortet.no/laanekort/innsyn.php.



Du kan kreve opplysningene endret eller slettet i alle bibliotekene du bruker kortet. Etter to års
inaktivitet vil dine opplysninger bli slettet.

Hvis du ikke ønsker Nasjonalt lånekort, kan du reservere deg. Gi beskjed i skranken, og du vil få et lånekort
som bare kan brukes på Eidsvoll bibliotek.

FOR Å FÅ LÅNEKORT MÅ DU VISE LEGITIMASJON / FYLL UT DETTE SKJEMAET MED
BLOKKBOKSTAVER.
Navn:

Gate /vei:

Postnr.:

Poststed:

Telefon.:

Epostadresse:

Kryss av én:
Jeg vil ha melding om purringer, reserveringer og forhåndsvarsler på
Epost 

SMS: 

Jeg ønsker nasjonalt lånekort, og samtykker i at mitt personnummer lagres i kryptert form
hos Bibliotek-Systemer A/S
Ja 

Nei 

Mann 

Fødselsdato:

Jeg er kjent med og godtar bibliotekets utlånsregler:

__________ ______________________________________
Dato

signatur

Kvinne 

