Indmeldelse for børn og unge under 18 år
Som forælder giver jeg hermed samtykke til, at:
Barnets navn: _______________________________________________________
Cpr.nr.:

___________ - __________

Adresse:

_______________________________________________________

Postnr.:

____________

Mobilnr.:*

_________________

E-mail:*

_______________________________________________________

By:

______________________________

Afhentningssted
ved reserveringer: ____________________________________________________
(Vælg mellem Vejen, Brørup, Holsted, Rødding eller bogbussen)

kan låne på biblioteket i henhold til bibliotekets reglement (https://vejbib.dk/node/1669 - vælg
”reglement”). Mit barn forpligter sig til at betale gebyrer ved for sen aflevering samt erstatning for
bortkommet og ødelagt materiale.
Vi gør opmærksom på, at barnet/den unge har adgang til at benytte bibliotekets
selvbetjeningsløsninger. Barnet kan dog først benytte ”Åbent bibliotek” efter at være fyldt 16 år.
*Vi bruger mobilnummer og e-mail til reserveringsmeddelelser, påmindelser og hjemkaldelser. Vær opmærksom på,
at barnet/den unge selv kan rette oplysningerne via hjemmesiden. Øvrige henvendelser fra biblioteket vedrørende
børn over 15 år sendes til barnets digitale postkasse på borger.dk

Forældreunderskrift (værge)
Jeg forpligter mig til at betale gebyrer og erstatninger for mit barn, hvis han/hun ikke opfylder
sine forpligtelser. Dog kun så længe barnet er under 18 år:
Forælders/
værges navn: ______________________________________________________
CPR.nr.:

______________ - ____________

Adresse:

______________________________________________________

Postnr.:

______________

Telefon:

______________________

Underskrift

______________________________________________________

By:

________________________________

Ved registrering som låner skal barnet/den unge medbringe sundhedskortet som lånerkort.

Udfyldes af biblioteket: Dato for oprettelse _______________

Initialer ______________

Særligt om persondata
Kommunens registrering og videregivelse af oplysninger
Kommunen registrerer de modtagne oplysninger og videregiver oplysningerne til andre offentlige
myndigheder, private virksomheder m.fl., der har lovmæssigt krav på oplysningerne eller
samarbejde med kommunen. Kommunen sletter oplysningerne, når opbevaringspligten udløber
og et eventuelt arkiveringskrav er opfyldt. Når oplysningerne er arkiveret eller slettet, har
kommunen ikke længere adgang til dem.
Du har ret til at vide, hvilke oplysninger kommunen har om dig, og du kan kræve forkerte
oplysninger rettet eller slettet.
Databeskyttelsesrådgiver samt registrering og videregivelse af oplysninger
Kontakt databeskyttelsesrådgiveren
Telefon 79 96 60 34
E-mail dpo@vejen.dk
Kommunens Databeskyttelsesrådgiver
Du kan kontakte databeskyttelsesrådgiveren om dine rettigheder i henhold til
databeskyttelseslovgivningen. Du har ret til at klage til Datatilsynet over kommunens behandling
af dine personoplysninger. På www.datatilsynet.dk kan du læse mere om
databeskyttelsesrådgiverens rolle.
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