Indmeldelse som låner for

Indmeldelse som låner for

Indmeldelse som låner for

børn og unge under 18 år på

børn og unge under 18 år på

børn og unge under 18 år på

KALUNDBORG BIBLIOTEKER

KALUNDBORG BIBLIOTEKER

KALUNDBORG BIBLIOTEKER

Som forældre/værge giver jeg hermed mit samtykke til at:

Som forældre/værge giver jeg hermed mit samtykke til at:

Som forældre/værge giver jeg hermed mit samtykke til at:

(skriv barnets/den unges oplysninger)

(skriv barnets/den unges oplysninger)

(skriv barnets/den unges oplysninger)

Navn:

Navn:

Navn:

CPR-nr:

CPR-nr:

CPR-nr:

Adresse:

Adresse:

Adresse:

Postnummer/by:

Postnummer/by:

Postnummer/by:

Mobilnr.:

Mobilnr.:

Mobilnr.:

E-mail:

E-mail:

E-mail:

Kan låne på Kalundborg Biblioteker i henhold til reglement, som dags dato er udleveret til mig:

Kan låne på Kalundborg Biblioteker i henhold til reglement, som dags dato er udleveret til mig:

Kan låne på Kalundborg Biblioteker i henhold til reglement, som dags dato er udleveret til mig:

(skriv forælder/værges oplysninger)

(skriv forælder/værges oplysninger)

(skriv forælder/værges oplysninger)

Navn:

Navn:

Navn:

CPR-nr:

CPR-nr:

CPR-nr:

Adresse:

Adresse:

Adresse:

Postnummer/by:

Postnummer/by:

Postnummer/by:

Dato:

Dato:

Dato:

Underskrift:

Underskrift:

Underskrift:

OBS:

OBS:

OBS:

Mobilnummer og mailadresse vil blive brugt til at
give besked om hjemkomne materialer og hjemkaldelser.

Mobilnummer og mailadresse vil blive brugt til at
give besked om hjemkomne materialer og hjemkaldelser.

Mobilnummer og mailadresse vil blive brugt til at
give besked om hjemkomne materialer og hjemkaldelser.

Ved indmeldelse SKAL gyldigt sundhedskort eller
pas medbringes.

Ved indmeldelse SKAL gyldigt sundhedskort eller
pas medbringes.

Ved indmeldelse SKAL gyldigt sundhedskort eller
pas medbringes.

HAR DU HØRT OM GDPR?

HAR DU HØRT OM GDPR?

HAR DU HØRT OM GDPR?

PERSONDATAFORORDNINGEN (GDPR) kræver, at
vi indhenter samtykke ved låneroprettelse og informerer dig om dine rettigheder som bruger af Kalundborg Biblioteker. GDPR trådte i kraft 25. maj 2018.

PERSONDATAFORORDNINGEN (GDPR) kræver, at
vi indhenter samtykke ved låneroprettelse og informerer dig om dine rettigheder som bruger af Kalundborg Biblioteker. GDPR trådte i kraft 25. maj 2018.

PERSONDATAFORORDNINGEN (GDPR) kræver, at
vi indhenter samtykke ved låneroprettelse og informerer dig om dine rettigheder som bruger af Kalundborg Biblioteker. GDPR trådte i kraft 25. maj 2018.

Få brochuren ”Information om behandling af
dine personlige data på Kalundborg Biblioteker”
af personalet og læs om vores brug af dine data.

Få brochuren ”Information om behandling af
dine personlige data på Kalundborg Biblioteker”
af personalet og læs om vores brug af dine data.

Få brochuren ”Information om behandling af
dine personlige data på Kalundborg Biblioteker”
af personalet og læs om vores brug af dine data.

Du kan også læse mere på hjemmesiden
kalundborgbib.dk/GDPR

Du kan også læse mere på hjemmesiden
kalundborgbib.dk/GDPR

Du kan også læse mere på hjemmesiden
kalundborgbib.dk/GDPR

KONTAKT OS:

KONTAKT OS:

KONTAKT OS:

Klostertorvet 2
4400 Kalundborg
Tlf. nr. 5953 5560
E-mail: klbbibliotek@kalundborg.dk
www.kalundborgbib.dk

Klostertorvet 2
4400 Kalundborg
Tlf. nr. 5953 5560
E-mail: klbbibliotek@kalundborg.dk
www.kalundborgbib.dk

Klostertorvet 2
4400 Kalundborg
Tlf. nr. 5953 5560
E-mail: klbbibliotek@kalundborg.dk
www.kalundborgbib.dk

TIL PERSONALET:
Denne blanket skannes og sendes til Christina P.
- skal derefter makuleres.

TIL PERSONALET:
Denne blanket skannes og sendes til Christina P.
- skal derefter makuleres.

TIL PERSONALET:
Denne blanket skannes og sendes til Christina P.
- skal derefter makuleres.

