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به کتابخانه  Värmlandخوش آمدید!
درخواست کارت امانت از کتابخانه برای کودکان  5تا  18ساله
نام:
نام خانوادگی:
شامرۀ ملّی ،شامرۀ شناسائی:
آدرس:
کد پستی و شهر:
تلفن:
پست الکرتونیکی:
من میخواهم قبل از این که تاریخ اعتبار کارتم متام شود از طریق ذیل با من متاس بگیرید:

پیامکo :

پست الکرتونیکیo :

اطّالعات برای اولیاء

این کارت امانت در متام کتابخانه هایی که با کتابخانۀ ورملند همکاری می کنند اعتبار دارد ،به سایت زیر رجوع کنید:
www.bibliotekvarmland.se
در صورتی که اطالعاتی که در باال ارائه کردید عوض شود ،باید این تغییرات را به یکی از کتابخانه های مرتبط با کتابخانۀ ورملند
اطالع دهید.
هنگام ارائۀ این درخواست برای کارت امانت از کتابخانه از قوانین مربوط به امانت گرفنت کودکان از آن کتابخانه دریافت می کنید.
تو ّجه کنید که قوانین امانت گرفنت ممکن است تغییر کنند .شام همیشه می توانید قوانین به رو ِز امانت گرفنت را در وب سایت کمون
و یا کتابخانۀ خود پیدا کنید .زمانی که کودک از کارت امانت خود در کتابخانۀ کمون های دیگری که در ارتباط با کتابخانۀ ورملند هستند
استفاده می کند ،باید در مورد قوانین آنجا هم مطّلع باشید.
اطّالعات مربوط به امانت های گرفته شده و یا رزرو شدۀ فرزند شام در یک سیستم کامپیوتری مشرتک در کتابخانۀ ورملند ثبت می شود.
این بدین معنی است که اطّالعاتی که بر اساس پاراگراف  3فصل  40قانون علن ّیت و حریم خصوصی ( )2009:400محرمانه است ،برای
کارکنان کتابخانه های مرتبط با کتابخانۀ ورملند در دسرتس خواهد بود .کارکنان کتابخانه در قبال این اطّالعات برا سااس قانون علنیّت
و حریم خصوصی ،وظیفۀ حفظ ارسار دارند.
اطّالعاتی که کتابخانۀ ورملند در مورد کودکان در اختیار دارد ،بر اساس مق ّررات حفاظت از اطّالعات عمومی اتّحادیّۀ اروپا ( )GDPRمورد
استفاده قرار می گیرد .اطالعات بیشرت در مورد چگونگی استفاده از این اطالعات و این که چه اطالعاتی از شام در این سیستم ثبت شده
را میتوانید در وب سایت کتابخانه به آدرس  www.bibliotekvarmland.seپیدا کنید.
با امضای این درخواست تأئید می کنم که اطّالعات باال را دریافت کرده ام و متع ّهد می شوم که قوانین امانت را رعایت کنم.
تاریخ:

امضای ولی:

					
شامرۀ ملّی:

نام و نام خانوادگی:

