
BARNET

Navn

 CPR-nr.                                                 -    

Adresse

Postnummer                                By

Mobil                                                Mail

Tilknyttet Bibliotek

Barnet/den unge skal vise gyldig legitimation i form af sundhedskort, pas eller lignende 

ved låneroprettelse på biblioteket.

FORÆLDER/VÆRGE
Som værge giver jeg hermed mit samtykke til, at mit barn må låne på biblioteket i henhold til bibliotekets reglement. 
Herunder forpligter jeg mig til at betale gebyr ved for sen aflevering og erstatning for bortkommet eller ødelagt materiale. 
 Vær i den forbindelse opmærksom på, at film og spil kan have en indkøbspris for biblioteket på 800 kr. og derover.

Forælders/værges navn

CPR-nr.                                           - 

Adresse

Postnummer                                By

Mobil                                              Mail

Reservationer/påmindelser/hjemkaldelser sendes:
Pr. SMS* til (sæt ét kryds):    Pr. mail* til (sæt ét kryds):
          Forælder/værge               Forælder/værge

          Barn/den unge                Barn/den unge

OBS.
* Vi opfordrer forælder/værge til at vurdere om meddelelser skal sendes til dem selv eller til barnet/den unge. Vi gør samtidig 
opmærksom på, at visse henvendelser fra biblioteket sendes til den unges e-Boks fra det fyldte 15. år - uanset valg af oven-
nævnte kommunikationsformer. Besked om inkassoinddrivelse vil dog blive sendt til forælder/værge.

Dato   Forælders/værges underskrift

FORBEHOLDT BIBLIOTEKET
DATO   INTIALER        Oprettet   Værge tilføjet

Middelfart Kultur & Bibliotek | Havnegade 6 | 5500 Middelfart | Telefon: 8888 5210 | bibliotek@middelfart.dk | www.middelfartbibliotek.dk

Værgeblanket
for børn og unge under 18 år på Middelfart Kultur & Bibliotek
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Værgeblanket
for børn og unge under 18 år på Middelfart Kultur & Bibliotek

VÆR OPMÆRKSOM PÅ FØLGENDE
Børn under 18 år og andre borgere med værge skal have en forælders/værges skriftlige tilladelse til at  være 
låner på biblioteket. Det er værgens ansvar, at lånte materialer afleveres til tiden og i samme tilstand som ved 
udlånet. 
Lånerkortet til biblioteket er sundhedskortet, som gælder til  alle bibliotekerne i Middelfart Kommune. Det er 
muligt at få et særligt bibliotekskort som lånerkort. Det første kort er gratis. Erstatningskort koster 10 kr.
Nogle netbaserede tilbud (e-bøger, netlydbøger, netfilm) kan kun benyttes, hvis du har folkeregisteradresse i 
Middelfart Kommune.
Du skal give besked til biblioteket, hvis du skifter e-mail eller telefonnummer. Det kan du gøre personligt eller via 
bibliotekets hjemmeside. 

PINKODE
Til dit lånerkort vælger du selv en pinkode på 4 cifre. Pinkoden er personlig og må ikke videregives. Den er din 
sikkerhed for, at dit lånerkort ikke kan misbruges. Koden skal bruges, når du låner, reserverer og fornyr, når du vil 
se lånerstatus på hjemmesiden, søge i databaser og bruge digitale tjenester hjemmefra.

HVIS DU MISTER DIT SUNDHEDSKORT/LÅNERKORT
Lånerkortet er personligt og du er ansvarlig for det, der er lånt på det.  

Hvis du taber dit sundhedskort/lånerkort, hvis det bliver stjålet, eller du har mistanke om, at din pinkode er 
kendt af andre, skal du straks give biblioteket besked på tlf. 8888 5210, pr. mail til bibliotek@middelfart.dk eller 
ved personlig henvendelse, så kortet kan blive spærret. 

GEBYRER, ERSTATNING OG UDELUKKELSE
Det er gratis at låne på biblioteket. Overholder du ikke lånetiden, kommer der dog gebyrer på dine lån. Se de 
aktuelle gebyrer på www.middelfartbibliotek.dk/gebyrer. Du skal betale erstatning, hvis lånt materiale bliver 
væk, ødelagt, eller der mangler dele. 

Biblioteket betaler høje priser for udlånsrettigheder på film, spil og lydbøger. Det er denne pris, I skal betale i 
tilfælde af erstatning . Priserne kan være fra kr. 800 og derover.                        

Hvis du skylder for meget til biblioteket, kan du blive udelukket fra at kunne låne, indtil hele gælden er blevet 
betalt.

Se hele reglementet på www.middelfartbibliotek.dk/regler.

SPØRGSMÅL TIL KOMMUNENS BEHANDLING AF PERSONOPLYSNINGER
Den udfyldte værgeblanket bliver opbevaret sikkert i Middelfart Kommunes elektroniske dokumenthåndterings-
system. Værgeblanketten bliver slettet i dette system, når barnet fylder 18 år.

Du kan kontakte Middelfart Kommunes databeskyttelsesrådgiver 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. 

Kontakt Middelfart Kommunes databeskyttelsesrådgiver:
Telefon: 88 88 55 00 
E-mail: dpo@middelfart.dk
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