Kurmanji

Tu bi xêr hatiye Kitêbxaneya Värmlandê!

Daxwaznameya karta deynkirinê ji bo zarokê 5-salî heta 18-salî
Nav:
Paşnav:
Nimreya şexî/Nimreya nasnameyê [Personnummer/ldentitetsnummer]:
Navnîşan:
Nimreya postê û cihê postê:
Telefon:
E-poste:
Berî ku mideta karta deynkirinê biqede, ez dixwazim bi rêya
bêm agahdar kirin.

SMS:ê o

E-posteyê: o

AGAHDARÎ JI BO WELIYÊ ZAROKÎ
Karta deynkirinê ji bo hemû kitêbxaneyan yên ku di hevkariya Bibliotek Värmlandê de beşdar in
dibe, li vê derê binêre www.bibliotekvarmland.se.
Heger agahdariyek ji yên jorê yên ku te dane piştre bê guhartin, divê tu kitêbxaneyekê ji yên
Bibliotek Värmlandê agahdar bikî.
Bi teslîmkirina vê daxwaznameya karta deynkirinê re, ew rê û qaîdeyên deynkirinê ji te re tên gotin
yên ku gava zarok tiştekî ji wê kitêbxaneyê ya ku tu lê daxwaznameyê teslîm dikî deyn dike. Bila
haya te jê hebe ku mimkin e qaîdeyên deynkirinê bên guhartin. Tu her dem qaîdeyên deynkirinê yên
heyî yên belediyeya xwe di malpera beledieyeyê de û li kitêbxaneya xwe peyda dikî. Gava zarok
karta xwe ya deynkirinê li kitêbxaneyên belediyeyên din yên ku di Bibliotek Värmlandê de ne bi kar
bîne, hewce dike ku tu bizanî ka qaîdeyên wan çi ne.
Agahdarî derbarê deynkirinên heyî yên zarokî û reservekirinên wî di sîstemeka datayê ya mişterek
ya kitêbxaneyên Bibliotek Värmlandê de tên parastin. Ev tê wê maneyê ku ew agahdarî yên ku li gor
madeya 3-yê ya beşê 40-ê ji qanûna eşkerekirin û nihênîkirinê (2009:400) nihênî ne ji bo karmendên
wan kitêbxaneyan yên ku di hevkariya Bibliotek Värmlandê de ne berdest in. Li gor qanûna
eşkerekirin û nihênîkirinê, karmendên kitêbxaneyan di heqê wan agahdariyan de sirveşêr in.
Agahdariyên zarokî yên ku ji bo kitêbxaneyên Bibliotek Värmlandê berdest in li gor biryarên qanûna
parastina datayan ya giştî ya Yekîtiya Ewropayê (GDPR)-ê tên xebitandin. Agahiyên hûrtir derbarê
çawaniya xebitandina agahdariyan û ka mafên te çi ne tu di vê derê de www.bibliote- kvarmland.se
dibînî.
Bi îmzekirina vê daxwaznameyê ez piştrast dikim ku min agahdariyên li jorê xwandine ez sozê
didim ku li qaîdeyên deynkirinê yên heyî bi cih bînim:

Tarîx:

Îmzeya weliyî:

Nimreya şexî:

Nav:

