Esbo stadsbibliotek
Helsingfors stadsbibliotek
Grankulla stadsbibliotek
Vanda stadsbiblioteko

ANMÄL DIG
som flexkund

Uppgifter om kunden
Personbeteckning

Alla förnamn

Efternamn

Postnummer

Adress

Telefonnummer

Postanstalt

Bibliotekskortets nummer (om kunden redan har ett kort)

+358
joustoasiakas.swe 03062022 J.Lepistö

Uppgifter om den befullmäktigade
Efternamn

Personbeteckning

Alla förnamn

Postnummer

Adress

Postanstalt

Bibliotekskortets nummer (om kunden redan har ett kort)

Telefonnummer

+358
När jag blir flexkund på biblioteket ger jag personen som nämns ovan fullmakt att använda biblioteket för min räkning. Fullmakten omfattar alla
biblioteksärenden. Jag ansvarar för det material som lånats för min räkning mot fullmakten. Jag kan återkalla fullmakten genom att meddela
biblioteket att jag vill göra det.
För flexkunderna gäller Helmet-bibliotekens användningsregler i tillämpliga delar.
Du kan bli flexkund om det är svårt eller omöjligt för dig att själv sköta ärenden på biblioteket på grund av sjukdom, skada,
funktionsnedsättning, ålder eller någon annan motsvarande orsak. Genom att underteckna denna blankett försäkrar jag samtidigt att jag har
en grund för att bli flexkund.

Ort

Datum

Underskrift

Namnförtydligande:

Rensa

Sriv ut

Fyll i och skriv ut den här anmälningsblanketten i förväg. Den befullmäktigade ska personligen uträtta ärendet och bevisa sin identitet.
Om du vill bli flexkund men inte kan komma med till biblioteket, ringer vi upp dig per telefon för att bekräfta anmälan.
Registrering
Flexkundens och den befullmäktigades uppgifter registreras i bibliotekets kundregister. Registerbeskrivningen finns på biblioteket och på
webbplatsen helmet.fi. Om du ännu inte har ett bibliotekskort, fyll också i ansökan om ett sådant.
Alias
Om du reserverat material som ska hämtas på ett bibliotek med självbetjäningshylla, kan du få ett alias. Den befullmäktigade kan skaffa dig ett
alias vid bibliotekets kundservicedisk genom att visa upp ett giltigt identitetsbevis som biblioteket accepterar. Efter att du skaffat dig ett alias
syns inte ditt namn på lappen som ditt reserverade material är utmärkt med, utan i stället ditt alias.

