
Ваші персональні дані будуть оброблятися для адміністрування вашої заявки/справи. Комітет з культури, спорту та дозвілля міста 
Вестерос, організаційний номер 212 000-20 80, Stadshuset 721 87 Västerås, відповідає за обробку ваших персональних даних та за те, що 
вони обробляються відповідно до Положення про захист даних ( ЄС) 2016/679 та інше відповідне законодавство. Щоб дізнатися більше про 
те, чому і як довго обробляються ваші персональні дані, а також ваші зареєстровані права, переходьте по: vasteras.se/personuppgifter

Ви також завжди можете запросити доступ до інформації про те, як обробляються ваші персональні дані, звернувшись до 
муніципалітету по телефону 021-39 00 00 або надіславши електронного листа на kontaktcenter@vasteras.se.

Правила користування 
бібліотекою
Картка читача
Картка читача є безкоштовною і ви можете її отримати у 
віці від 6 років. Діти віком до 18 років потребують дозволу 
опікуна. Бібліотечна картка є цінним документом і ви несете 
особисту відповідальність за все, що запозичене на картці. 
Якщо ви втратите картку, то ви повинні негайно повідомити 
про це до найближчої бібліотеки.

Термін позики
Зазвичай термін позики складає 4 тижні. Деякі медіа мають 
коротший термін позики.

Комп’ютерні ігри
2 тижні і щонайбільше 3 гри. Щоб позичити комп’ютерні ігри, 
вам повинно бути не менше 18 років.

Журнали
4 тижні, але останній випуск не можна позичити додому.

Художній фільм
1 тиждень і щонайбільше 5 фільмів. Щоб позичити вам 
повинно бути не менше 18 років.

Коротка позика
2 тижні Коротку позику не можна зарезервувати.

DVD
Щоб позичити DVD, вам повинно бути не менше 18 років.

Подовження позики автоматично
Коли термін позики закінчується, ми робимо 2 автоматичні 
подовження позики для кожного медіа носія. Це не 
поширюється на короткі позики та ті, на які є черга.

Бронювання
Бронювання є безкоштовним і зберігається для тебе на 1 
тиждень.

Нагадування
Через 1 тиждень після закінчення терміну позики ви 
отримаєте нагадування.

Попередження про затримку 
Ви отримаєте попередження про затримку за 3 дні до 
закінчення терміну позики по смс та на електронну пошту.

 

Збори та компенсація
Комісія за затримку
Комісія за затримку будь-якого матеріалу складає 3 крони на 
день. 10 крон на день за дистанційні позики

Блокування картки
Якщо ваша заборгованість перевищує 100 шведських 
крон, вашу картку буде заблоковано, доки комісія не буде 
сплачена. Ви можете оплатити борг готівкою в будь-якій 
із наших бібліотек. У головній бібліотеці також можна 
розрахуватися карткою. Блокування знімається після 
повернення позики, погашення боргу або внесення комісії.

Обов’язок компенсації
Якщо ви не повернете позику через 30 днів, ви несете 
відповідальність за компенсацію втрачених ЗМІ.

Загублені ЗМІ
Якщо ви втратите або зіпсуєте, що ви запозичили, ви несете 
відповідальність за компенсацію.

• Доросла художня та фахова література: 250 крон

• Кишенькова книга: 100 крон

• Дитяча література: 150 крон

• Журнали, буклети: 50 крон

• Аудіокниги: 200 крон

• Мовні курси: 500 крон

• CD-диски: 150 крон

• CD-диски: 500 крон

• Комп’ютерні та відеоігри: 500 крон

• DVD: 500 крон

• Дистанційна позика: 500 крон

Заміна картки
Якщо ви втратите вашу картку, отримати нову картку коштує 
10 крон. Бібліотечна картка є цінним документом і ви несете 
особисту відповідальність за все, що запозичене на картці. 
Якщо ви втратите картку, то ви повинні негайно повідомити 
про це до найближчої бібліотеки.

Вітаємо у  
міській бібліотеці Вестероса


