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Loan period
You may borrow books for 4 weeks. Books for which
there is a queue to borrow and music discs may be
borrowed for 2 weeks. You may borrow periodicals,
films, video games and quick loans for 1 week. It is
not allowed to borrow reference books.

Det är gratis att använda biblioteket!
Du behöver ett bibliotekskort för att
kunna
låna och använda datorerna. Ta med
dig
din legitimation första gången du kom
mer
hit, för att få ett eget bibliotekskort.
Om
du är under 18 år behöver du godkän
nande
från din vårdnadshavare.

Lånetid
Du får låna böcker i 4 veckor. Böcker som någon
annan står i kö för att låna och musikskivor får du
låna i 2 veckor. Tidskrifter, filmer, tv-spel och snabblån får du låna i 1 vecka. Referensböcker får du inte
låna hem.

Loan renewal
If nobody is waiting in the queue for a book you
may renew your loan twice. You can choose to
receive a notification via e-mail before your loans
expire. You can manage your own loan renewals by
logging in to “My pages” on our website. You log in
using your library card number and PIN code.
What does it cost to borrow?
It’s free to borrow books from the library! If you have
not returned your loan when the loan period has
expired, we send a reminder via letter or e-mail after
one week . You will then have to pay a fee of SEK
30. If you have still not returned your loan after two
weeks , we send out a second reminder and you
have to pay an additional fee of SEK 30. If, despite
two reminders, we do not get back what you have
borrowed we will send you a bill and you must
replace what you have borrowed. If you return what
you have borrowed obviously you do not have to pay
the bill, however you must still pay the reminder fee.

Välkommen!

Låna om
Om ingen står i kö kan du låna om två gånger. Du
kan välja att få en förvarning via e-post innan dina
lån går ut. Genom att logga in på Mina sidor på vår
webbplats, kan du sköta dina egna omlån. Du loggar
in med ditt bibliotekskortsnummer och pinkod.

bibliotek.botkyrka.se

Låneregler
Terms of borrowing
ENGELSKA

Vad kostar det att låna?
Det är gratis att låna på biblioteket! Om du inte har
lämnat tillbaka dina lån när lånetiden har gått ut,
skickar vi efter en vecka en påminnelse via brev eller
e-post. Du får då betala en avgift på 30 kr. Om du
ändå inte lämnar tillbaka lånen skickar vi efter två
veckor ut påminnelse nummer två och du får ytterligare en avgift på 30 kr. Om vi trots två påminnelser
inte får tillbaka det du lånat skickar vi en räkning och
du får ersätta det du lånat. Lämnar du tillbaka det
lånade behöver du självklart inte betala räkningen,
men påminnelseavgiften får du betala ändå.

Om du har obetalda avgifter på 60 kr eller mer kan
du inte låna, eller låna om, förrän du har betalat.
Barn under 18 år betalar inga påminnelseavgifter.
Om du tappar bort en bok
Om du råkar tappa bort eller förstöra en bok eller
något annat som du lånat måste du betala för det.
Du kan inte ersätta det borttappade med en annan
bok. Hittar du boken senare så kan vi tyvärr inte ge
dig pengarna tillbaka.
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Så här beställer du böcker
Om boken du söker är utlånad eller finns på ett
annat av våra bibliotek kan du beställa den till ditt
bibliotek. Det är gratis och du får ett meddelande
när du kan hämta boken. Om boken du söker inte
finns inom Bibliotek Botkyrka kan vi låna in den från
en annan kommun. Det kallas fjärrlån.
Om du har tappat ditt bibliotekskort
Hör av dig till biblioteket och spärra ditt kort så att
ingen annan kan använda det. Det går att spärra
kortet på vår webbplats. Ett nytt bibliotekskort
kostar 15 kronor för dig över 18 år.

Behandling av dina personuppgifter
Inom Bibliotek Botkyrkas verksamhet använder vi
dina personuppgifter. Personuppgifter är sådant
som namn, personnummer, adress, telefonnummer
och annat som är kopplat till dig som person.
Behandlingen bestäms av en lag som heter dataskyddsförordningen, som gäller i hela EU.
När du skaffar bibliotekskort ingår du ett låneavtal
med Bibliotek Botkyrka. Biblioteket behöver använda
dina personuppgifter för att du ska kunna låna och
göra andra ärenden på biblioteket. Bibliotek Botkyrka
måste behandla dina personuppgifter enligt dataskyddsförordningens regler. Biblioteket kommer inte
att använda dina uppgifter till mer än vad som krävs
för att du ska kunna låna böcker och annat, boka
dator, ladda ner e-böcker och boka rum.
Lån är sekretessbelagda, enligt lagen. Det betyder
att vi som jobbar på biblioteket aldrig berättar för
någon vad du har lånat. När du lämnar tillbaka dina lån
försvinner alla uppgifter om dina lån från vårt system.
När du får ditt bibliotekskort registrerar biblioteket
ditt namn, adress och oftast personnummer i låneregistret. Uppgifterna behövs för att du ska kunna
ha ett bibliotekskort och använda bibliotekets olika
tjänster. Du har rätt att få veta vilka uppgifter vi har
om dig och att avsluta avtalet.
Mina sidor
På bibliotekets webbplats kan du använda Mina
sidor. När du är inloggad på Mina sidor kan du
låna om dina böcker och reservera det du vill låna.
Du kan också låna e-böcker och använda vissa av
bibliotekets andra e-tjänster.
Du loggar in på Mina sidor med ditt bibliotekskortsnummer och din pinkod. Skydda alltid din pinkod,
så att den inte sprids till andra.

bibliotek.botkyrka.se

If you have unpaid fees of SEK 60 or more you will
not be permitted to borrow, or renew loans, until you
have paid. Children under 18 years old do not pay
the reminder fees.
If you lose a book
If you happen to lose or destroy a book or anything
else that you have borrowed you must pay for it. You
cannot replace the lost book with another book. If
you find the book later, unfortunately, we will not be
able to pay back the money.
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How to order books
If the book you are looking for has been loaned
out or is available at another one of our libraries
you can order the book to this library. This service
is free of charge and you will receive notification
when you can collect the book. If the book you are
looking for is not available at Botkyrka Libraries,
we can borrow the book from another municipality.
This is called an interlibrary loan.
If you lose your library card
Contact the library and block your card so that nobody else can use it. You can block the card on our
website. A new library card costs SEK 15 for those
over 18 years old.
Managing your personal data
We use your personal data within the activities of
Botkyrka Libraries. Personal data includes name,

social security number, address, telephone number
and other data linked to you as a person. How we
use the data is determined by the General Data
Protection Regulation, that applies throughout the
entire EU.
When you obtain a library card you enter into a loan
agreement with Botkyrka Libraries. The library needs
to use your personal data so that you can borrow
and perform other errands at the library.
Botkyrka Libraries must treat your private information
according to the General Data Protection Regulation. The library will not use your data for more than
what is necessary so that you can borrow books and
other items, book computers, download e-books and
book rooms.
Loans are classified, according to the law. This
means that those of us who work at the library never
tell anyone what you have borrowed. When you return your loan, all details about your loan are removed
from our system.
When you receive your library card, the library
registers your name, address and usually your social
security number in the loan register. These details
are required so that you can have a library card and
use the library’s different services. You are entitled to
know which data we have about you and to terminate
the agreement.
My pages
On the library’s website you can use My Pages.
When you are logged in to My Pages you can renew
books and reserve what you wish to loan. You can
also borrow e-books and use some of the library’s
other e-services.
You log in to My Pages using your library card
number and your PIN code. Always protect your PIN
code, so that it is not spread to others.
bibliotek.botkyrka.se

