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Vi finns där du är
Låneregler på finska

Lainaussäännöt
Toivomme, että sinulle on paljon iloa kirjastokortistasi! Voit lainata kirjoja, filmejä, 
tv-pelejä, lehtiä ja paljon muuta Göteborgin kirjastoautoista ja kirjastoista. 
Lainaaminen on maksutonta, mutta sinun on kuitenkin noudatettava lainoja 
 koskevia sääntöjä. Tässä esitteessä on tärkeimmät tiedot, jotka sinun tulee tuntea.

Arvoasiakirja
Kirjastokortti on henkilökohtainen arvoasiakirja. Jos kadotat sen, sinun on 
 suljettava se välittömästi, jotta kukaan muu ei voi käyttää sitä.
Voit sulkea kortin ympäri vuorokauden soittamalla puhelinvastaajaamme 
 numeroon 031-368 34 34. 
Olet vastuussa kaikista kortillasi tehdyistä lainoista – myös asiattomien  henkilöiden 
tekemistä. Holhooja on vastuussa lastensa kirjastokorteista ja niillä tehdyistä 
 lainoista.

Henkilötiedot
Yhteystietosi katsotaan henkilötiedoiksi, ja ne kuuluvat näin ol-
len  tietosuoja-asetuksen piiriin. Voit lukea henkilötietojen käsittelystä 
 verkkosivuiltamme osoitteessa www.goteborg.se/personuppgifterbibliotek.
Vastaat itse siitä, että päivität henkilötietosi, jos ne muuttuvat.

Laina-aika
Laina-aika on normaalisti kolme viikkoa. Saat lainatessasi kuitin, jossa on tieto 
 palalutuspäivästä. Olet vastuussa lainoistasi siihen saakka, kunnes palautat ne.
Osoitteessa gotlib.goteborg.se on tietoa siitä, mitä voit lainata, ja siellä voit myös 
uusia lainasi, tehdä varauksia ja nähdä laina-aikasi. Tiedot ovat myös Bibliotek- 
sovelluksessa. Kirjasto ei vastaa vioista, joita syntyy tekniseen varustukseen 
 käyttäessäsi lainaamaasi mediaa.

Muistutukset
Ylimääräisenä palveluna voit valita sähköpostitse lähetettävän muistutuksen. Siinä 
tapauksessa saat muistutuksen kaksi päivää ennen laina-ajan umpeutumista ja um-
peutumisen jälkeisenä päivänä. Saat tavallisen postin välityksellä kirjeen, ellet ole 
palauttanut lainaasi kaksi viikkoa laina-ajan umpeutumisen jälkeen.

Tietokoneet
Kirjastoissa on tietokoneita, joiden käyttö on maksutonta. Niitä ei saa käyttää 
pornografisen, rasistisen tai laittoman aineiston hakuun tai julkaisemiseen. Et saa 
käyttää muiden henkilöiden salasanaa tai identiteettiä.
Käsittele teknistä laitteistoa varoen, ja ilmoita vioista henkilökunnalle. Huomioi 
myös muut ympärilläsi olevat henkilöt.

Maksut
Ensimmäinen kirjastokorttisi on maksuton. Jos tarvitset uuden kortin, me perim-
me siitä maksun. Perimme maksun myös, jos lainaamasi media on rikkoutunut tai 
kadonnut. Maksun tarkka suuruus riippuu siitä, mitä olet lainannut. 
Ajankohtaiset tiedot maksuista ovat osoitteessa goteborg.se/bibliotek. Ellei laskua 
makseta, se jätetään perintään. 


