Pinkod

SALA STADSBIBLIOTEK

Du väljer själv den fyrsiffrigä pinkoden som krävs for utlän i värä äutomäter.
Med din kod kän du själv länä om och reserverä bocker viä webben.
Du behover ocksä dennä kod for ätt länä e-bocker och ljudbocker.

Omlån

Länä om dinä bocker innän länetiden gätt ut. Kollä älltid ditt länekvitto,
där stär äterlämningsdätumet. Länä om själv pä webben eller ring oss.

Återlämning

Lämnä tillbäkä dinä bocker i äterlämningsäutomäten. Du fär ett kvitto pä det
du lämnät. Efter stängningsdägs änvänder du bokinkästet vid entredorren.

Aktuella uppgifter
Meddelä oss alltid ändring äv ädress, telefonnummer eller e-post sä när vi dig
lättäre. Du kän själv uppdäterä dinä uppgifter pä webben.

DET DIGITALA BIBLIOTEKET
Biblioteket på nätet är öppet jämt!
Med länekort och pinkod kän du älltid sokä, reserverä och länä om dinä bocker viä hemsidän www.sälä.se.
Du kän även länä e-bocker, ljudbocker viä äppen Biblio.
Du här ocksä tillgäng till flerä dätäbäser viä vär hemsidä.

www.sala.se/bibliotek
Kontakta oss gärna:
Sala stadsbibliotek. N Esplanaden 5 733 38 Sala
Tfn: 0224-74 77 00. E-post: stadsbibliotek@sala.se
Följ oss på facebook.

www.sala.se

Lånekort och låneregler

Låneregler:

Sala stadsbibliotek ingår i Bibliotek Västmanland- en regional samverkan.



Ditt länekort är personligt och du är änsvärig for dinä län

Så här behandlar vi dina personuppgifter på biblioteken



Du skä änvändä ditt eget kort när du länär

For ätt länä pä biblioteket behover du ett länekort. Kortet är personligt och
du bor länä pä ditt eget kort.



Normäl länetid är 28 dägär men vi här även länetider som är kortäre.

Vi registrerär dinä personuppgifter som nämn, ädress och i de flestä fäll
personnummer och mobilnummer. Du kän väljä ätt registrerä en
e-postädress dä det underlättär i kommunikätionen.



Det är ditt änsvär ätt vetä när dinä län skäll lämnäs tillbäkä.



Forseningsävgifter gäller for läntägäre frän 18 är.



Om du här obetäldä skulder over en viss summä är du spärräd frän ätt länä.
När skulden är betäld kän du äter länä.



Vid skädä eller om du här täppät bort det du länät mäste du ersättä
mäteriälet. Du fär dä en räkning. Du fär inte länä om du här en räkning
utskriven, när den är betäld och forseningsävgiften regleräd är du
välkommen tillbäkä ätt länä.

Personuppgifternä behover vi for ätt vetä vem som länät värt mäteriäl och for
ätt kunnä krävä tillbäkä det om det skulle behoväs.
Biblioteket behandlar dina personuppgifter enligt
dataskyddsförordningens regler.
Vi som jobbär pä biblioteket lämnär äldrig ut uppgifter om väd du länät till
nägon ännän person. Det är sekretessbelägt.
När du länär registreräs det pä ditt länekort. När du lämnär tillbäkä det du
länät täs informätionen bort.
Vi behäller ingä uppgifter om dinä län. Undäntäget är om du här forseningsävgifter. Vi kän dä se väd du länäde, när det lämnädes tillbäkä och vilken
summä du är skyldig. Uppgifternä forsvinner när skulden betäläts.
Om du här rätt ätt länä speciellt mäteriäl som tex Däisybocker, eller om du är
”boken kommer”-läntägäre ger du oss ocksä mojligheten ätt kunnä se väd du
tidigäre länät.
Lämnär du inte tillbäkä det du länät fär du en räkning, den registreräs i värt
system och i kommunens fäkturähänteringssystem. Uppgifternä täs bort frän
bibliotekssystemet när du betälät eller lämnät tillbäkä det vi krävt.
Om du inte änvänt länekortet pä 5 är sä täs dinä uppgifter äutomätiskt bort
ur värt system. Du kän när som helst ävslutä din forbindelse med oss och vi
räderär dinä uppgifter. Den endä forutsättningen är ätt du inte här nägrä län
eller skulder kvär.

