WYPOŻYCZANIA

ZASADY DOTYCZĄCE

Karta biblioteczna

Karta biblioteczna jest dokumentem osobistym. Aby otrzymać
kartę biblioteczną, potrzebować będziemy Pani/Pana dokument
tożsamości. Dla dzieci w wieku poniżej 18 roku życia wymagana
jest zgodna pisemna jednego z rodziców lub opiekunów
prawnych. Zagubienie karty bibliotecznej powinno być
zgłaszane natychmiastowo. Zamienniki kart są wystawiane za
opłatą w wysokości 10 SEK. Mogą Państwo zmienić swoje dane
osobowe poprzez stronę internetową biblioteki lub osobiście na
miejscu w bibliotece.
Jakiekolwiek dane przekazane podczas państwa rejestracji jako
osoby wypożyczającej, będą traktowanie zgodnie z PUL (Ustawą
dotycząca danych osobowych). Zasady ochrony poufności
mają zastosowanie w stosunku do wypożyczeń bibliotecznych,
a wszelkie informacje odnośnie wypożyczeń są usuwane po
zwróceniu.

Państwa obowiązek

Jesteście państwo odpowiedzialni za książki lub inne materiały,
które wypożyczacie do czasu, gdy nie zostaną one zwrócone do
biblioteki. Zniszczone lub zagubione materiały są zamieniane
przez wypożyczającego (lub jego rodzica/opiekuna, w przypadku
dzieci poniżej 18 roku życia) zgodnie z zasadami danej biblioteki
odnośnie wymiany materiałów. Proszę również przeczytać
rozdział „Wymiany”. Jeżeli nie uda się Państwu zwrócić
własności biblioteki pomimo powtórnych upomnień, zostaną
Państwo zawieszeni w możliwości dalszego wypożyczania. Te
same zasady mają zastosowanie, jeżeli kwota, którą są Państwo
dłużni bibliotece przewyższa 100 SEK.

Przez Internet

Mogą Państwo szukać, dokonywać prolongaty oraz rezerwować
książki poprzez stronę internetową biblioteki Haninge Library.
Potrzebują Państwo do tego swojej karty bibliotecznej i PIN-u.
Patrz bibliotek.haninge.se

Samoobsługowe wypożyczanie
oraz zwroty
Mogą Państwo wypożyczyć i zwrócić przedmioty samodzielnie
za pomocą automatów. Państwa karta biblioteczna lub
10-cyfrowy osobisty numer i Państwa PIN są wymagane, gdy
wypożyczacie materiały.

Okres wypożyczenia

Zwykły okres wypożyczenia wynosi 28 dni. Krótsze okresy
wypożyczenia mają zastosowanie w przypadku filmów
fabularnych, czasopism, książek dostępnych na krótki okres
wypożyczenia oraz materiałów zarezerwowanych. Mogą
państwo przedłużyć okres wypożyczenia dwukrotnie. Nie ma
to zastosowanie do książek zarezerwowanych oraz książek
dostępnych na krótki okres wypożyczenia. Wznowienia
mogą być wykonane na stronie bibliotek.haninge.se lub
telefonicznie.
Proszę skontaktować się z biblioteką, jeżeli muszą Państwo
przedłużyć termin wypożyczenia książki z wypożyczeń
międzybibliotecznych. Proszę również zobaczyć rozdział
„Rezerwacje i międzybiblioteczne wypożyczanie”.

Rezerwacje i
międzybiblioteczne
wypożyczanie

Mogą Państwo zarezerwować książki i inne przedmioty bez
względu na to, czy jesteście w stanie znaleźć je na półkach,
bądź są właśnie wypożyczone. Koszt rezerwacji wynosi 10 SEK
za przedmiot. Książki, które nie są dostępne w bibliotekach
Haninge, mogą zostać zamówione z innych bibliotek za opłatą
w wysokości 20 SEK za sztukę. Nie obejmuje to podręczników.
Zasady tego rodzaju wypożyczeń oraz jakichkolwiek prolongat
są ustanawiane przez bibliotekę, które wypożycza książkę. Gdy
zarezerwowany materiał jest udostępniony do wypożyczenia,
zostaną Państwo powiadomieni
poprzez swoją pocztę
elektroniczną, e-mail lub SMS.

Przypomnienia
i należności za
przetrzymanie
pozycji

Opłata w wysokości 10 SEK za
sztukę za każdy rozpoczęty tydzień
wypożyczenia ma zostać opłacona,
jeżeli nie zwrócą Państwo
wypożyczonego przedmiotu na
czas. (Nie ma to zastosowania do
dzieci lub materiałów dla dzieci.)
Opłata za zaleganie z oddaniem
filmów fabularnych wynosi 10
SEK za przedmiot za dzień. Data
zwrotu znajduje się na Państwa
pokwitowaniu wypożyczenia.
Jeżeli zarejestrowali Państwo adres
mailowy lub numer telefonu
komórkowego, mogą Państwo
otrzymać powiadomienie o
tym, że zbliża się termin zwrotu
przedmiotu. Przez cały czas
jesteście Państwo odpowiedzialni za
to, aby wypożyczone przez Państwa
przedmioty zostały zwrócone na
czas.

Zamienniki

Zniszczone lub zagubione książki
są przeważnie zastępowane zgodnie
z zasadą zryczałtowanej opłaty: 300
SEK za książkę dla dorosłych, 150
SEK za książkę dla dzieci.
Za poszczególne przedmioty może
zostać pobrana określona opłata za
zamiennik. Inne stawki dotyczące
zamienników można znaleźć na
stronie - bibliotek.haninge.se/
web/arena/avgifter

Nasze biblioteki znajdują się w Handen,
Brandbergen, Jordbro, Ornö i Västerhaninge.
Autobus z książkami dociera do dużej części
miasteczka.
Proszę przeczytać więcej na stronie
bibliotek.haninge.se
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Biblioteki w miejscowości Haninge
Telefon (centrala telefoniczna): 08-606 70 00
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W bibliotece mogą Państwo znaleźć książki w wielu
językach, gazety, czasopisma, płyty CD, kasety
video, gry video, książki na CD, książki w formacie
mp3, książki audio, komputery oraz Wi-Fi, kursy
językowe i inne.

