
Бібліотечна картка
Для позики потрібна бібліотечна картка. Необхідно показати дійсне 
посвідчення особи для її отримання. Ви можете отримати бібліотечну 
картку, навіть якщо у вас немає посвідчення особи, шведського номера 
соціального страхування або постійної адреси. Тоді ваша картка дійсна три 
місяці.

Діти можуть отримати бібліотечну картку від шести років. Діти віком до 16 
років потребують дозволу опікуна.

Коли ви отримуєте бібліотечну картку, ви погоджуєтеся дотримуватися 
правил користування бібліотекою. Картка дійсна в усіх публічних 
бібліотеках регіону Умео.

Якщо у вас є бібліотечна картка, ви також можете бронювати комп’ютери 
та групові кімнати, користуватися базами даних та брати електронні книги 
та електронні фільми.

Відповідальність за запозичення
Бібліотечна картка є особистим цінним документом. Це означає, що 
ви несете відповідальність за те, що запозичено на карті. Ви несете 
відповідальність за своєчасне та непошкоджене повернення книг та інших 
позичених матеріалів. У іншому випадку можливо, доведеться сплатити 
штрафну комісію.

Якщо ви втратили картку, заблокуйте її якомога швидше. Ви можете 
зателефонувати у свою бібліотеку або зробити це на нашому веб-сайті Mi-
nabibliotek.se. Ви можете отримати нову картку за певну плату.

За дитячі позики відповідають опікуни.

Якщо ви надасте свою адресу електронної пошти, то ви зможете 
отримувати попередження про закінчення терміну позики, нагадування про 
затримку книг і сповіщення про те, що зарезервовані книги доступні для 
отримання. Повідомлення також можуть також відправляти по SMS.

Вікові обмеження
Вам має виповнитися 15 років, щоб змогли брати фільми та відеоігри. Деякі 
ігри мають вікові обмеження для позичання 16 або 18 років.

ПІН-код
Ви вибираєте чотиризначний код, який прив’язаний до картки.

Під час позики вам потрібен пін-код. Вам також потрібен код для входу на 
www.minabibliotek.se

У деяких бібліотеках потрібен код для доступу до інших ресурсів, таких як 
бездротовий Інтернет, комп’ютери та групові кімнати.

Правила запозичень

Ви можете безкоштовно запозичувати матеріал у всіх публічних 
бібліотеках регіону Умео, тобто у муніципалітетах Бюрхольм, Нордмалінг, 
Робертсфорс, Умео, Віндельн і Вяннес.
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Повторне запозичення
Оформити позику можна на Minabibliotek.se, у бібліотеках або по телефону. 
Якщо ви запозичуєте повторно після закінчення терміну позики, вам 
доведеться сплатити комісію за прострочення.

Ви можете оформити до п’яти повторних запозичень на одну книгу. Ви 
можете позичати фільми та музику одночасно.

Матеріали, які стоять у черзі на запозичення або мають короткий термін 
позики, неможна запозичити повторно.
 
Повернення
Позичені матеріали можна повернути до будь-якої публічної бібліотеки 
регіону Умео.

Бронювання
Ви можете зарезервувати книгу, яку вже хтось запозичив або яка є в одній 
із бібліотек регіону Умео. Можна вибрати, в якій бібліотеці ви хочете її 
отримати.

Комісія та інші збори
Бібліотеки стягують комісію за несвоєчасне повернення книг та інших 
матеріалів.

Ви сплачуєте комісію, якщо вам виповнилося 18 років. Будь ласка,  
сплачуйте комісію, коли повертаєте заборгований матеріал. Якщо ви не 
заплатите, комісія залишається висіти на вас.

Не сплачується комісія за затримку здачі книжок для дітей та юнацтва, 
позики «Книжка йде до вас», позики розмовних книжок, позики, які 
доставляють сільські листоноші та бібліотечний автобус.

Комісія за затримку становить 3 шведські крони за книгу на день. Якщо ви 
повернете позичене на наступний день після очікуваної дати повернення,  
комісія за затримку не буде стягуватися.

Найвища комісія становить 200 шведських крон за одну книгу.

Найвища комісія за день в момент повернення становить 200 шведських 
крон.

Якщо загальна сума заборгованості становить 50 шведських крон або 
більше, вашу бібліотечну картку буде заблоковано, доки борг не буде 
сплачено. Борг можуть виставити згодом рахунком-фактурою.

Якщо матеріал не буде повернений, буде надіслано рахунок.

Рахунки-фактури осіб, яким не виповнилося 18 років, надсилаються їх 
опікунам.

Втрачені та пошкоджені матеріали відшкодовуються відповідно до оцінки  
бібліотеки плюс 50 шведських крон адміністративного збору за рахунок-
фактуру.

Навіть якщо матеріал повертається після надсилання рахунка-фактури, 
адміністративний збір та будь-яка інша комісія за затримку повинні бути 
сплачені.



Заміна бібліотечної картки для дорослих коштує 20 шведських крон, а для 
дітей – 10 шведських крон.

Позика міжбібліотечного абонементу зі Швеції та інших Скандинавських 
країн є безкоштовною. Міжбібліотечні абонементи з країн за межами 
Північного регіону коштують 200 шведських крон за книгу.

Персональні дані

Таким чином ми обробляємо ваші персональні дані

Інформація про вас і ваші поточні позики та бронювання реєструється в 
загальній комп’ютерній системі бібліотеки регіону Умео. Інформація про 
позики та бронювання підпадає під дію Закону «Про публічний доступ 
до інформації та секретності». Це означає, що працівники бібліотеки 
зобов’язані зберігати конфіденційність.

Інформація про ваші позики видаляється, коли ви повертаєте позичене, за 
винятком позик розмовних книжок, позик через Boken kommer та книжок, 
які доставляють в села листоноші. Ця інформація зберігається протягом 
десяти років.

Бібліотеки отримають інформацію про ім’я та адресу зі SPAR, Шведського 
реєстру персональних адрес.

Персональні дані обробляються відповідно до чинного законодавства про 
захист даних.

Управління муніципалітету, якому підпорядкована діяльність бібліотеки, 
відповідає за персональні дані. Мета обробки персональної інформації 
полягає в тому, щоб мати можливість адмініструвати позики, бронювання 
та будь-які борги, а також мати можливість зв’язатися з вами. Правовою 
основою є договір, який укладається, коли ви отримуєте бібліотечну картку 
і тим самим приймаєте правила позик матеріалу.

Ваша інформація зберігається, доки у вас є бібліотечна картка. Ви маєте 
право отримувати інформацію про ті дані, які ми зберігаємо про вас, право 
вимагати зміни або обмеження доступу, а також право на її видалення за 
умови повернення всіх позик і погашення будь-яких боргів. Зверніться до 
своєї бібліотеки, якщо ви хочете зробити щось із зазначеного.

Персональні дані, які ми обробляємо, передаються іншим муніципалітетам 
регіону Умео, а також Axiell Sverige, компанії, яка забезпечує бібліотечну 
систему. Ми підписали угоду з Axiell Sverige, щоб гарантувати, що ваші 
персональні дані обробляються правильно. Ваші дані не будуть передані 
до країни за межами ЄС/ЄЕЗ. Ми можемо передавати вашу особисту 
інформацію третім сторонам за умови, коли ми зобов’язані законом це 
робити, наприклад, відповідно до принципу публічного доступу до даних.

Скарги на те, як ми обробляємо ваші персональні дані можна подати до 
органу захисту конфіденційності, який є наглядовим органом.

Для отримання контактної інформації особи, яка відповідає ї за персональні 
дані, та представників із захисту даних у муніципалітетах див. h  ps://
www.minabibliotek.se/personinforma  on або зверніться до відповідного 
муніципалітету.


