
Indmeldelse som låner på Frederikssund Bibliotekerne                

Børn og unge under 18 år har ret til at låne, hvis en af forældrene eller en værge udfylder og underskriver 
nedenstående samtykkeerklæring og den afleveres på biblioteket.
Børn under 15 år kan få lavet et lånerkort, børn over 15 år bruger sundhedskortet som lånerkort.

Samtykkeerklæring.
Låner under 18 år.

Navn: CPR-nummer:

Adresse:

Postnr.: By:

Telefon: E-mail:

Som forældremyndighedsindehaver/værge giver jeg hermed samtykke til, at ovenstående må foretage 
hjemlån fra bibliotekerne i Frederikssund Kommune på de gældende vilkår – se side 4.

Herunder forpligter jeg mig til at erstatte bortkommet og/eller ødelagte materialer indtil mit barn fylder 18 
år. Opkrævning af erstatninger sker via forældremyndighedsindehaver/værges CPR-nummer.
Du kan læse mere om behandling af personoplysninger på side 3.

Forældremyndighedsindehaver/værge

Navn: CPR-nummer:

Adresse:

Postnr.: By:

Telefon: E-mail:

Ved nedenstående underskrift bekræfter jeg, at jeg er indforstået med ovenstående samtykkeerklæring

Forældre/værges underskrift.

Dato:

Underskrift:

Udfyldes af biblioteket.

Indmeldt af:

Dato
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Persondatapolitik.
Frederikssund Kommune er dataansvarlig. Dine data bruges kun af leverandører, som vi har indgået databehandleraftale med.

Hvilke personlige oplysninger har bibliotekerne om dig?
Når du bliver oprettet som bruger i Frederikssund Bibliotekerne, registrerer vi dit cpr-nummer, navn og adresse. Vi noterer også dit 
mobiltelefonnummer og/eller din e-mail, så vi kan kontakte dig i forbindelse med reserveringer eller aflevering af dine lån. Du skal 
medbringe dit sundhedskort, når du bliver oprettet som låner. Vi respekterer, hvis du har navne- og adressebeskyttelse.

Hvordan opbevarer biblioteket dine oplysninger?
Vi registrerer dine oplysninger i det landsdækkende bibliotekssystem Cicero, som ejes af KOMBIT og driftes af Systematic. Fra systemet 
er der adgang til det landsdækkende cpr-register, så adresser og navneændringer automatisk opdateres. Frederikssund Bibliotekerne 
og KOMBIT har indgået en databehandleraftale, og det betyder blandt andet at dine data opbevares på servere i Europa. Dine data er 
kun tilgængelige på Frederikssund Bibliotekerne, og det er kun bibliotekets personale, der har adgang til dine data.
Personoplysninger bliver på intet tidspunkt videregivet eller solgt til tredjepart, og vi indsamler ikke personoplysninger, uden du selv har 
givet os disse.

Hvad bruges dine data til?
Registreringen bruges kun til det formål at tilbyde dig adgang til alle bibliotekets tilbud fysisk og digitalt. Det er nødvendigt for at du 
kan:

 Få adgang til de selvbetjente biblioteker, når personalet ikke er til stede.
 Benytte selvbetjeningsautomater.
 Se dine personlige oplysninger, som Frederikssund Bibliotekerne har registreret om dig i sin base.
 Benytte diverse tilbud om e-medier på vores hjemmeside, f.eks. eReolen, Filmstriben, Faktalink m.fl.

Vi registrerer oplysninger om:
 Låneroplysninger (CPR, Navn, Adresse, Telefonnummer, Email). Kontaktoplysningerne bruger vi, for at kunne sende dig 

beskeder om mellemværender, påmindelser, lån og fornyelser.
 Lånehistorik (Oplysning om nuværende lån, Reservationer). Lånehistorikken gemmer vi i 30 dage, medmindre du er 

tilmeldt "Biblioteket Kommer." Her skal vi have et særskilt samtykke fra dig til at gemme lånehistorikken længere. 
 Låners mellemværende (Gebyr og Erstatninger).

Når du skal have besked om materialer, der står klar til dig, eller du skal mindes om, at det er tid til at aflevere, kan du få beskeden på 
e-mail eller SMS - eller begge dele.
Udsendelse af SMS varetages af firmaet Computopic, som biblioteket har indgået en databehandleraftale med.
Du kan via Appen ”Biblioteket” få tilgang til de samme oplysninger som når du er logget ind via hjemmesiden. Appen er udviklet af 
firmaet Redia, som har en databehandler med Danskernes Digitale Bibliotek.

Sletning af bruger
Hvis du ikke ønsker at være bruger på Frederikssund Bibliotekerne, skal du kontakte personalet. Du kan kun slettes, såfremt der ikke er 
mellemværender.

Tilmelding til bibliotekets nyhedsmail
Tilmelder du dig nyhedsmail bruger vi din e-mail adresse til dette formål. Vi bruger firmaet MailChimp til at udsende nyhedsbreve med.

Tavshedspligt
Personalet har tavshedspligt, når det gælder din brug af bibliotekerne. Det gælder såvel dine lån, reserveringer og bestillinger fra andre 
biblioteker.

Trådløst netværk (Wi-fi)
Netværket hedder ”Bib”.
Bibliotekets trådløse netværk er gratis at bruge, og kræver ingen adgangskode. Det er et åbent netværk, både for bibliotekets 
computere og for din egen laptop, smartphone eller tablet. Vi gemmer ingen oplysninger om din færden.

Billetter til bibliotekets arrangementer
Transaktionerne varetages af firmaet Place2Book, hvor dine oplysninger behandles fortroligt. Personhenførbare oplysninger (navn, 
adresse mv.) opbevares og transmitteres krypteret og såvel transmission som opbevaring foregår i et lukket netværk. Læs Place2Books 
persondatapolitik her: http://place2book.com/da/help/personal

Statistik
Biblioteket samler statistik i samarbejde med Danskernes Digitale Bibliotek.
Til brug for meningsfulde trafikrapporter om brugen af hjemmesiden med henblik på at forbedre brugervenligheden samt opgørelsen af 
bibliotekets hjemmesidenøgletal, som offentliggøres på Danmarks BiblioteksIndex og rapporteres til Danmarks Statistik benytter 
biblioteket tracking cookies fra Webtrends Inc.

Data om brugernes anvendelse af hjemmesiden videregives eller sælges ikke til tredjepart.

http://place2book.com/da/help/personal
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Reglement

Lån
 Det er gratis at låne. Lånetiden er normalt 31 dage, men for udvalgte materialer kan lånetiden være kortere. Dette vil 

fremgå af materialet samt din udlånskvittering. 
 Dit sundhedskort/lånerkort er personligt, så du kan kun låne på dit eget kort.
 Du har ansvar for de materialer, der er lånt på dit sundhedskort/lånerkort.
 Du kan vælge at få kvittering både ved lån og aflevering, ligesom du kan følge dine lån og bestillinger via din lånerstatus 

på vores hjemmeside eller via app’en ”biblioteket”.
 Du kan forlænge lånetiden, hvis materialet ikke er reserveret til andre borgere.

Overskridelse af lånetiden
 Hvis materialerne ikke afleveres til tiden, skal voksne over 18 år betale gebyrer, også selv om du ikke har modtaget 

besked fra biblioteket. Gebyrerne tilskrives automatisk.
 Du kan vælge at få en påmindelse 3 dage før lånetiden udløber. Det kan du få via mail, sms eller app’en ”biblioteket”.

Erstatning af materialer
 Hvis bibliotekets materialer bliver væk eller beskadiges, skal du erstatte dem.
 Er du tilmeldt digital post, sender vi regningen til din e-boks fra du er 15 år.
 Erstatningsprisen er den pris, biblioteket har betalt for materialet + 50 kr. for klargøring af materialet til biblioteksbrug.
 Film og spil er, på grund af ophavsretsloven, meget dyre for biblioteket at købe og derfor også meget dyre at erstatte. Det 

samme gælder flerbindsværker eller materialer med flere enkeltdele, hvor biblioteket kan kræve hele værket erstattet, 
såfremt vi ikke kan fremskaffe enkeltdelene.

 Biblioteket refunderer erstatningsbeløb, hvis det erstattede materiale dukker op indenfor et halvt år og er ubeskadiget. 
Dette kan kun ske ved fremvisning af kvittering for erstatningen.

Udelukkelse fra at låne
 Du kan miste retten til at låne, hvis du skylder biblioteket 200 kr. eller mere i gebyrer, eller hvis du gentagne gange ikke 

afleverer det lånte tilbage.
 Udelukkelse fra at låne sker med 10 dages skriftlig varsel. 
 Udelukkelsen ophører, når det samlede skyldige gebyrbeløb er betalt.
 Hvis de 10 dages varsel er overskredet, og beløbet ikke er betalt til biblioteket, kan sagen overgå til kommunens 

opkrævningsafdeling til inddrivelse. Der er udpantningsret for gebyrer på 200 kr. og derover.

Gebyrer

Voksne over 18 år

På 1. dagen tilskrives 20 kr.

På 10. dagen tilskrives
(samtidig sendes 
hjemkaldelse)

100 kr.

På 31. dagen tilskrives
(samtidig sendes 1.
regning)

230 kr.

Taksterne vedtages årligt af byrådet ved budgetvedtagelsen.

Biblioteket er for alle.
Brugere, der ikke respekterer god ro og orden eller ikke følger personalets anvisninger,

kan bortvises fra biblioteket i en periode.


