Indmeldelse:
Barnets navn:_____________________________________________
CPR-nummer:____________________
Adresse:_________________________________________________
Postnummer: ___________ By:______________________________
Meddelelser fra biblioteket på sms (mobilnr.): ____________________
Meddelelser fra biblioteket på mail: ________________________________

Jeg giver mit samtykke til, at mit barn kan låne på biblioteket i henhold til bibliotekets
reglement. Herunder forpligter jeg mig til at betale gebyr ved for sen aflevering, samt erstatte
bortkommet og ødelagt materiale.
Navn: _____________________________________________________
CPR-nummer: _____________________________
Dato og personlig underskrift: _______________________________

Brønderslev Bibliotek
P. N. Jensens Plads 5
9700 Brønderslev
Tlf.: 99 45 47 47

Dronninglund Bibliotek
Slotsgade 47
9330 Dronninglund
Tlf.: 99 45 47 47

Hjallerup Bibliotek
Nørre Allé 3
9320 Hjallerup
Tlf.: 99 45 47 47

Det Mobile Bibliotek
Tlf. 20 20 70 30

www.bronderslevbib.dk

Udfyldes af biblioteket
Indmeldt den: _______________ af: ___________________ sted: _____________________

Brønderslev Biblioteks registrering og videregivelse af oplysninger
Brønderslev Bibliotek registrerer de modtagne oplysninger og videregiver oplysningerne til
andre offentlige myndigheder, private virksomheder m.fl. der har lovmæssigt krav på
oplysningerne eller samarbejder med Fritids- og Kulturforvaltningen.
På Brønderslev Bibliotek arbejder vi med dine oplysninger i medfør af Biblioteksloven (LBKG
2013-01-30 nr. 100), Bekendtgørelse af lov om biblioteksvirksomhed (BKG 2013-01-31 nr.
103), Databeskyttelsesloven, samt databeskyttelsesforordningen (Europa-Parlamentets og
Rådets forordning 2016/679, artiklerne 6, stk. 1, litra a-f, og 9, stk. 2, litra a-j).
Brønderslev Bibliotek sletter oplysningerne når opbevaringspligten udløber og et eventuelt
arkiveringskrav er opfyldt. Når oplysningerne er arkiveret eller slettet, har Brønderslev
Bibliotek ikke længere adgang til dem.
Du har ret til at vide, hvilke oplysninger Brønderslev Bibliotek har om dig, og du kan kræve
forkerte oplysninger rettet eller slettet.

Kommunens databeskyttelsesrådgiver
Du kan kontakte databeskyttelsesrådgiveren om dine rettigheder i henhold til
databeskyttelseslovgivningen.
Du har ret til at klage til Datatilsynet over Brønderslev Biblioteks behandling af dine
oplysninger.
På Datatilsynet.dk kan du læse mere om databeskyttelsesrådgiverens rolle.
Brønderslev Kommunes databeskyttelsesrådgiver:
Mikkel Mose Baltsersen
Brønderslev Kommune
Sekretariatet
Ny Rådhus Plads 1
9700 Brønderslev
Mail: dpo@99454545.dk
Tlf. 99455455

