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Indmeldelse på Syddjurs Bibliotek 

- for børn og unge under 18 år 

 
For at børn og unge under 18 år kan låne materialer på Syddjurs Bibliotek er det 
nødvendigt, at du som forælder/værge giver samtykke til indmeldelsen. Det er 
forælder/værge, der er økonomisk ansvarlig for evt. gebyrer/erstatninger, såfremt 
materialerne er ødelagte, bortkomne eller ikke afleveret rettidigt. 
 
Medbring venligst sundhedskortet til den person, der skal indmeldes. 
 
 

Oplysninger – Forælder/værge (skriv tydeligt og med BLOKBOGSTAVER) 

Fornavn  

Efternavn  

CPR nummer  

Oplysninger – Barn/ung under 18 år (skriv tydeligt og med BLOKBOGSTAVER) 

Fornavn  

Efternavn  

CPR nummer  

 
 

Skriv din ønskede pinkode her (6 tal)  

 
Kontaktoplysningerne benyttes til udsendelse af reserveringsmeddelelser og 
påmindelser ifm. afleveringsfrister. Udfyld evt. med barnets mobilnummer og din 
egen e-mail, så I begge får besked, når der er materialer der skal afleveres. 
Oplysningerne kan altid ændres på barnets lånerprofil på https://syddjursbibliotek.dk/ 
 

Kontaktoplysninger (skriv tydeligt og med BLOKBOGSTAVER) 

E-mail adresse  

Mobilnummer  

 

 
 

 
Dato  Underskrift 
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Persondata  
Syddjurs Bibliotek registrerer og behandler personoplysninger som navn, adresse og 
cpr.nr. for at kunne administrere lån og reserveringer samt give adgang til 
bibliotekets e-ressourcer, sende information om aflevering og reserveringer samt 
give adgang til at benytte biblioteket uden for betjent åbningstid. Oplysninger om 
afleverede materialer, betalte gebyrer, indholdet af beskeder sendt til låner og besøg 
på bibliotekerne uden for betjent åbningstid bliver automatisk slettet efter 30 dage. Vi 
videregiver personoplysninger til andre offentlige myndigheder, når vi er berettigede 
eller forpligtede til det. Vi overdrager f.eks. oplysninger i forbindelse med inddrivelse 
af gebyrer og erstatning. Endvidere overlader vi personoplysninger til 
databehandlere, der på vores vegne behandler oplysninger. Du har efter 
databeskyttelsesreglerne ret til indsigt i de oplysninger, der er registreret om dig. Hvis 
du vil gøre brug af din ret til indsigt i de oplysninger, der er registreret om dig, skal du 
kontakte Syddjurs Bibliotek. 
 
Hvordan vi behandler dine personlige oplysninger  
Formålet med denne indmeldelsesblanket er, at børn og unge under 18 år, kan blive 
indmeldt som lånere ved Syddjurs Bibliotek. Dataansvarlig er Syddjurs Bibliotek. De 
personlige oplysninger du sender, bliver benyttet til oprettelse af låner under 18 år. 
Behandling af personlige oplysninger følger gældende lov om biblioteksvirksomhed: 
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=145152. Når låner er oprettet 
ved Syddjurs Bibliotek, har låner mulighed for bl.a. at låne fysiske og digitale 
materialer. Låneroplysninger anvendes også i forbindelse med reservering og status 
for lån på bibliotekets hjemmeside og app. Hvis du fortryder samtykket/indmeldelsen, 
kan du kontakte Syddjurs Bibliotek og få låner slettet. Bemærk dog, at dette ikke kan 
lade sig gøre, hvis låner har registreret lån eller mellemværender.  
Syddjurs Kommune har en databeskyttelsesrådgiver: E-mail: dbr@syddjurs.dk. Du 
kan kontakte databeskyttelsesrådgiveren om dine rettigheder i henhold til 
databeskyttelseslovgivningen. Du har ret til at klage til Datatilsynet over kommunens 
behandling af dine personlige oplysninger. Du kan læse mere om 
databeskyttelsesrådgiverens rolle på Datatilsynets hjemmeside www.datatilsynet.dk 
og om databeskyttelse i Syddjurs Kommune på kommunens hjemmeside 
https://www.syddjurs.dk/da/om-kommunen/sagsbehandling-aktindsigt-og-
databeskyttelse/ 

https://www.syddjurs.dk/da/om-kommunen/sagsbehandling-aktindsigt-og-databeskyttelse/databeskyttelse/
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