
 
 

 

Helsingborg Aile Kütüphanesi Kartı 
Bu kütüphane kartı, Helsingborg Ailesi işbirliği kapsamındaki belediyelerde bulunan kütüphanelerde 

kitaplara ve diğer eserlere erişmenizi sağlar: Bjuv, Båstad, Helsingborg, Höganäs, Klippan, Landskrona, 

Perstorp, Svalöv, Åstorp, Ängelholm ve Örkelljunga. 

 
Çeşitli kütüphanelerden kitap ödünç alma eğilimine sahip kişiler için, bu kart ödünç alma işlemlerinin tek 

kartta toplanmasını ve eserlerin size en uygun kütüphaneye iade edilmesini sağlar. 

 
Gizlilik 
Ödünç almak için, kişisel verilerinizin paylaşımlı kütüphane sistemine kaydedilmesine imzalı onay vermeniz 

gerekmektedir*. Verileriniz kütüphane ile ilgili ödünç alma, ayırtma ve ücret işlemlerini gerçekleştirmek için 

kullanılacaktır. Ödünç alma işleminiz gizli olacaktır, yani ödünç aldığınız eseri sizden başka kimse 

öğrenemez. 

 
Ödünç alınan eser iade edildikten ve, varsa, ücretler ödendikten hemen sonra, ödünç alma işleminiz ile ilgili 

bilgiler bilgisayar sisteminden silinecektir. Şüphesiz, kütüphane çalışanları da gizliliğe tabidir. 

 
Yeni kartınızı iyi günlerde kullanmanızı dileriz! 

 
Helsingborg Aile Kütüphanesi 

 
*Kişisel Veri Kanununa (PuL) göre, hakkınızda tutulan bilgileri öğrenme ve veriler doğru değil ise değişiklik talep etme 

hakkınız bulunmaktadır. 

 
 

Ödünç alma sözleşmesi 
 

18 yaş üzerindeki yetişkinler için kütüphane  18 yaş altındaki çocuklar için kütüphane   
kartı almak için lütfen aşağıdaki bilgileri girin kartı almak için lütfen aşağıdaki bilgileri girin

• Üye bilgilerimin ve ödünç alma işleminin Helsingborg Ailesi 

paylaşımlı kütüphane sisteminde kaydedilmesini kabul ediyorum. 

• Kuralları ve düzenlemeleri kabul ediyorum ve bu bilgilerde 

gerçekleşen değişiklikleri bildireceğim. 

• Aşağıda adı geçen şahsın yasal vasisiyim ve kendisine bir 

kütüphane kartı ve üyelik bilgileri verilmesini ve ödünç alma 

işleminin Helsingborg Ailesi paylaşımlı kütüphane sistemine 

kaydedilmesini kabul ediyorum. 

• Kuralları ve düzenlemeleri kabul ediyorum ve bu bilgilerde 

gerçekleşen değişiklikleri bildireceğim. 

• Yasal vasi olarak, çocuğun ödünç alma işleminden dolayı sorumluluk 
almayı kabul ediyorum. 

 
 

 

Kişisel kimlik numarası (10 

hane) 

Çocuğun kişisel kimlik numarası (10 hane) 

 

 
İmza Çocuğun adı ve soyadı 

 

 
 

İsim (yazıcı ile 
yazdırın) 

Yasal vasinin kişisel kimlik numarası (10 hane) 

 

 
 

Tarih Yasal vasinin imzası ve ismi (yazıcı ile yazdırın) 

 

 
18.05.2016 

Tarih  
Lütfen çevirin! 



Ödünç alma kuralları 
 

Ödünç alma ücretsizdir ancak uyulması gereken 

bazı kurallar mevcuttur. Kütüphanenin ödünç alma 

kurallarının tamamına kütüphaneden ve 

bibliotekfh.se adresinden erişilebilir. 

 
Kıymetli belge 

Kütüphane kartı kıymetli bir belgedir. Kartınızı 

kaybederseniz mutlaka bildirin! Kartınız ile ödünç 

alınan her şeyden sorumlu tutulursunuz. 

 
Yerel kütüphanenize ulaşarak kütüphane 

kartınızı kullanıma kapatabilirsiniz. İrtibat 

bilgileri bibliotekfh.se adresinde bulunabilir. 

 
Ödünç alma süresi 

İade tarihi ödünç alma makbuzunda bulunabilir. 

Ödünç alma süresi değişiklik gösterebilir ancak 

genellikle dört haftadır. PIN kodunuz varsa telefonla 

veya bibliotekfh.se adresinden ödünç alma süresini 

kontrol edebilirsiniz ve yenileme yapabilirsiniz. 

 
Ödünç alınan eserleri iade edene kadar bu 

eserlerden sorumlu olacaksınız. Kaybedilen veya 

hasar gören eserlerin yenisini temin etmeniz 

gerekmektedir. 

Uygulanacak ücretler hakkındaki kuralların ve bilgilerin 

tamamına bibliotekfh.se adresinden erişilebilir. 

 
Çocuk eserlerine veya kitap otobüsünden 
gerçekleştirilen ödünç alma işlemlerine gecikme ücreti 
uygulanmaz. 18 yaş altındaki çocuklar ve gençler ile 
sesli kitap ödünç alanlara herhangi bir gecikme ücreti 
uygulanmaz. 

 
Yenisini temin etme 

Kaybedilen veya hasar gören eserlerin yenisini temin 

etmeniz gerekmektedir. 

 
Çocukların ödünç alma işlemlerinden yasal vasileri 

sorumlu olacaktır. Ücretler ödünç aldığınız esere göre 

değişiklik gösterir. Yenisini temin etme maliyetlerinin 

tamamına kütüphaneden ve www.bibliotekfh.se 

adresinden erişilebilir. 

 
100 İsveç Kronu borç birikmesi halinde kütüphane kartı 
kullanıma kapatılacaktır. 

 
Kütüphaneler arası ödünç alma 

Helsingborg Ailesi dışında / İskandinav bölgesinde 

kütüphaneler arası ödünç alma: 10 İsveç Kronu 

 
 

PIN kodu (4 hane):                   
 
 
 

 

Lütfen aşağıda istenen bilgileri girin 
 
 

Soyadı (kart sahibi) 
 

 

İsim 
 
 

Alıcı 
 
 

Sokak adresi 
 
 

Posta kodu 
 
 

Şehir 
 
 

Telefon 
 
 

Cep Telefonu 
 
 

E-posta adresi 


