Karta e Bibliotekës të Familjes Helsingborg
Kjo kartë biblioteke ju jep akses në libra dhe materiale të tjera në libraritë në komunat e përfshira në
bashkëpunimin e Familjes Helsingborg: Bjuv, Båstad, Helsingborg, Höganäs, Klippan, Landskrona, Perstorp, Svalöv, Åstorp, Ängelholm dhe Örkelljunga.
Për ata që kanë prirjen të marrin hua libra nga biblioteka të ndryshme, kjo ju lejon të kombinoni huazimet
tuaja në një kartë dhe ju lejon të huazoni dhe t’i ktheni gjërat në bibliotekën që më të përshtatshme për ju.

Konfidencialiteti

Për të qenë në gjendje të merrni hua, ju duhet të firmosni se jeni dakord që të dhënat tuaja personale
të regjistrohen në sistemin e përbashkët të librarisë*. Të dhënat tuaja do të përdoren për të menaxhuar
huazimet, rezervimet dhe çdo tarifë në bibliotekë. Huazimet tuaja do të jenë konfidenciale që do të thotë
se askush tjetër përveç jush nuk do të jetë në gjendje të marrë vesh se çfarë keni marrë.
Për sa kohë sendi i marrë hua është kthyer dhe është paguar çdo tarifë, informacionet për huazimin tuaj
do të fshihen nga sistemi i kompjuterit. Punonjësit e librarisë janë patjetër subjekt i konfidencialitetit.
Shpresojmë që do të kënaqeni duke përdorur kartën tuaj të re!
Biblioteka e Familjes Helsingborg
*Sipas aktit për të dhënat personale (PuL), ju keni të drejtën të dini çfarë informacionesh mbahen rreth
jush dhe të kërkoni të bëhen ndryshime nëse të dhënat nuk janë të sakta.

Kontrata e huazimit
Fyll i nedan för bibliotekskort till barn under 18 år

Ju lutem plotësoni më poshtë për kartat e bibliotekës për të rritur

•
•

Pranoj që informacionet e huamarrësit tim dhe huamarrja do të regjistrohet
në sistemin e përbashkët të bibliotekës për Familjen Helsingborg.
I pranoj rregullat dhe do të informohem për çdo ndryshim të tyre

•

•
•

Jam kujdestari ligjor i personit të përcaktuar më poshtë dhe pranoj që atij/
asaj do t’i jepet një kartë biblioteke dhe se informacionet e huamarrësit
dhe huamarrja do të regjistrohet në sistemin e përbashkët të bibliotekës
për Familjen Helsingborg.
I pranoj rregullat dhe do të informohem për çdo ndryshim të tyre.
Si kujdestar ligjor do të mbaj përgjegjësi për huamarrjet e fëmijës

Numri i identifikimit personal (10 shifra)

Numri i identifikimit personal të fëmijës (10 shifra)

Firma

Emri dhe mbiemri i fëmijës

Emri me shtyp

Numri i identifikimit personal të kujdestarit ligjor (10 shifra)

Data

Firma dhe emri me shtyp i kujdestarit ligjor

2016-05-18

Data

Ju lutem kthejeni në anën
tjetër!

Rregullat e huamarrjes
Huamarrja është falas por ka disa rregulla që duhen
zbatuar. Rregullat e huamarrjes në bibliotekë mund
të gjenden komplet në bibliotekë dhe në bibliotekfh.
se.
Dokument i vlefshëm
Karta e bibliotekës është dokument me vlerë. Gjithmonë raportoni nëse ju humbet karta! Ju mbani
përgjegjësi për çdo gjë që merret hua me kartën tuaj.
Mund ta bllokoni kartën e bibliotekës duke kontaktuar bibliotekën lokale. Informacionet e kontaktit mund
të gjenden bibliotekfh.se
Periudha e huamarrjes
Data e kthimit mund të gjendet në faturën e huamarrjes. Periudha e huamarrjes mund të ndryshojë por
zakonisht është disa javë. Mund të kontrolloni periudhën e huamarrjes dhe të bëni rinovime me anë të
telefonit ose në bibliotekfh.se nëse keni një kod PIN.
Ju do të jeni përgjegjës për gjërat e marra hua derisa
ato të kthehen. Duhet që t’i zëvendësoni gjërat e
marra hua që ju kanë humbur ose janë dëmtuar.
Rregullat dhe informacionet komplet për çdo tarifë të

mundshme mund të gjenden në bibliotekfh.se.
Nuk ka kamata për vonesa për materialet e fëmijëve,
ose për huamarrjen në biblioteka autobus. Fëmijëve
dhe të rinjve nën moshën 18 vjeç dhe huamarrësve
të librave audio nuk do t’u jepen kamata vonese.
Zëvendësimi
Duhet që t’i zëvendësoni gjërat e marra hua që ju
kanë humbur ose janë dëmtuar.
Kujdestarët ligjorë do të jenë përgjegjës për huamarrjet e fëmijëve. Tarifat ndryshojnë në varësi të
asaj që keni marrë. Kostot e zëvendësimit mund të
gjenden komplet në bibliotekë dhe në www.bibliotekfh.se
Karta e bibliotekës do të bllokohet nëse ju mblidhen
tarifa deri në 100 SEK.
Huamarrjet ndërbibliotekare
Huamarrjet ndërbibliotekare jashtë Familjes Helsingborg/brenda rajonit nordik: 10 SEK

Kodi PIN (4 shifra):

Ju lutem plotësoni informacionet e kërkuara më poshtë
Mbiemri (zotëruesi i kartës)
Emri
c/o
Adresa
Kodi postar
Vendi
Telefon
Celular
Adresa e email-it

