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Sida 1 av 2 sparas av Bibliotek/fastighet 

 

TAGGUPPGIFTER (IFYLLS AV BIBLIOTEK) 
TAGG NR:   Sign: 

 
 
 
 

LÅNTAGARUPPGIFTER  

Förnamn:  Efternamn: 

Personnummer:  Telefon: 
 

Hemadress:  Postnr/ort: 

 
 
 

REGLER FÖR ANVÄNDANDE 

För användande av tjänsten meröppet vid Norsjö Bibliotek gäller följande regler: 

• Lämna biblioteket i det skick som du önskar finna det  

• Se till att dörren går i lås vid in – och utgång. 

• Inte släppa in obehöriga personer. 

• Förvara tagg och kod på ett säkert sätt så att det inte kan komma i någon obehörigs händer. 

• Inte låna ut passagetaggen till någon. 

• Förvara koden på ett sådant sätt att obehöriga inte kan komma åt den. 

• Omedelbart anmäla eventuell förlust passagetagg till biblioteket eller fastighetsjour. 

• Återlämna passagetagg till biblioteket på begäran eller när inte tjänsten längre ska användas. 

• Vara noggrann med att registrera de medier som tas ut ur biblioteket. 

• Att följa anvisningarna på självbetjäningsautomaten så att återlämnat material läggs på rätt ställe 
antingen på bokvagn eller i inkast.  

• Omgående rapportera akuta avvikelser till fastighetsägaren via anvisat journummer. 
 

FÖRBINDELSE OCH KVITTENS AV PASSAGETAGG 

Genom min underskrift nedan förbinder jag mig att följa ovanstående regler och kvitterar min 
personliga passagetagg. Jag har också tagit del av viktig information till låntagaren (sid 2 av 2) och är 
medveten om de krav som ställs på mig som meröppetanvändare och att jag kan fråntas behörigheten 
ifall jag bryter mot dessa:  

 

Underskrift av låntagare:  
 

 
Namnförtydligande:  
 
 

Mottaget tagg datum:  
 
 

Dina personuppgifter kommer att behandlas enligt dataskyddsförordningen, GDPR.  
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Sida 2 av 2 sparas av låntagaren 

VIKTIG INFO TILL LÅNTAGAREN (SPARAS) 
 

Du har förbundit dig till följande regler för användning av meröppet vid Norsjö 
Bibliotek:  
 
• Lämna biblioteket i det skick som du önskar finna det  
•Se till att dörren går i lås vid in – och utgång. 
•Inte släppa in obehöriga personer. 
•Förvara tagg och kod på ett säkert sätt så att det inte kan komma i någon obehörigs händer. 
•Inte låna ut passagetaggen till någon. 
•Förvara koden på ett sådant sätt att obehöriga inte kan komma åt den. 
•Omedelbart anmäla eventuell förlust passagetagg till biblioteket eller fastighetsjour. 
•Återlämna passagetagg till biblioteket på begäran eller när inte tjänsten längre ska användas. 
•Var noggrann med att registrera de medier som tas ut ur biblioteket. 
•Att följa anvisningarna på självbetjäningsautomaten så att återlämnat material läggs på rätt ställe 
antingen på bokvagn eller i inkast.  
•Omgående rapportera akuta avvikelser till fastighetsägaren via journummer. 

 
VID FÖRLUST AV TAGG KOTAKTA OMEDELBART BIBLIOTEKET 0918-14255  
RAPPOETERA AKUTA FEL PÅ FASTIGHETEN TILL FASTIGHETSJOUR VIA 
SOS 0918-10170 
 
Norsjö kommun har rätt att med omedelbar verkan avaktivera och begära att du 
lämnar tillbaka din tagg om misstanke finns att du inte följer dessa regler. 
 
Om taggen inte återlämnas på begäran eller om en ny måste tillverkas på grund av 
oaktsamhet från dig debiteras en kostnad på 100 kronor, vilket motsvarar 
tillverkningskostnaden. 
 

OBS! DENNA DUKUMENT ÄR EN VÄRDEHANDLING! 
SPARA DENNA INFORATION PÅ ETT SÄKERT SÄTT! 
 
(Ifylles av Teknikavdelningen)  

TAGG NR:  PINKOD:  

Plats för tagg till utlämning (tejpas):  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


