
Καλώς ήλθατε ως µέλος της ∆ηµόσιας Βιβλιοθήκης του
Τορόντο

Προϋποθέσεις Χρήσης
•  Η κάρτα αυτή σας επιτρέπει να δανειστείτε υλικό της βιβλιοθήκης, να έχετε
πρόσβαση στα µέσα πληροφορικής της βιβλιοθήκης, και να πληρώνετε για
ορισµένες επιβαρύνσεις.
•  Η κάρτα είναι ιδιοκτησία του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της ∆ηµόσιας Βιβλιοθήκης
του Τορόντο. Η κάρτα πρέπει να επιστραφεί εφόσον ζητηθεί.
•  Ο κάτοχος της κάρτας είναι το πρόσωπο που είναι εγγεγραµµένο στη ∆ηµόσια
Βιβλιοθήκη του Τορόντο. Απαγορεύεται η χρήση της κάρτας από άλλο άτοµο.
•  Τα δανειστικά σας δικαιώµατα αναστέλλονται αν υπερβείτε τα προβλεπόµενα
όρια χρήσης.
•  Οφείλετε να ενηµερώσετε τη βιβλιοθήκη το συντοµότερο δυνατόν για
οποιαδήποτε µεταβολή στο όνοµά σας, τη διεύθυνσή σας ή το τηλέφωνό σας.
•  Οι κάρτες ανανεώνονται κάθε χρόνο.

Η υπογραφή της Κάρτας
•  Υπογράφοντας την κάρτα αναλαµβάνετε την ευθύνη για τον εαυτό σας ή το
παιδί σας για την επιλογή, χρήση και επιστροφή όλου του υλικού της
βιβλιοθήκης. Συµφωνείτε επίσης να καταβάλετε τυχόν πρόστιµα για
καθυστερηµένη επιστροφή υλικού, καθώς και τέλη για απωλεσθέντα αντικείµενα
ή για αντικείµενα που έχουν υποστεί φθορά, και να συµµορφώνεστε µε όλους
τους κανονισµούς και την πολιτική της βιβλιοθήκης. Οι κανονισµοί και η πολιτική
διατίθενται κατόπιν αιτήσεως.
•  Χρήστες 13 ετών και άνω πρέπει να υπογράψουν την κάρτα τους µόλις
εγγραφούν.
•  Για χρήστες 12 ετών και κάτω, η κάρτα υπογράφεται από γονέα ή κηδεµόνα.
•  Τα παιδιά έχουν πρόσβαση σε όλα τα µέσα της βιβλιοθήκης, εκτός όπου δεν
επιτρέπεται από το νόµο.

Αύξηση της Αξίας της Κάρτας
•  Οι κάρτες της βιβλιοθήκης δεν έχουν χρηµατική αξία κατά την έκδοσή τους.
•  Μπορείτε να κάνετε «αγορά αξίας» για την πληρωµή προστίµων ή άλλων
επιβαρύνσεων της βιβλιοθήκης.
•  Τα µαγνητικά πεδία µπορούν να σβήσουν από την κάρτα την αξία που
αγοράσατε. Για να το αποφύγετε αυτό, µην βάλετε την κάρτα κοντά σε µαγνητικές
κάρτες-κλειδιά, µαγνητικά κλιπς πορτοφολιών ή άλλα ισχυρά µαγνητικά πεδία.
•  Το ποσό που θα πληρώσετε για «αγορά αξίας» δεν επιστρέφεται.



Απώλεια ή Κλοπή
•  Ενηµερώστε µας αµέσως σε περίπτωση απώλειας ή κλοπής της κάρτας σας.
•  Είστε υπεύθυνος για υλικό που δανειστήκατε µε την κάρτα σας πριν µας
ενηµερώσετε ότι την χάσατε.
•  Προκειµένου να αντικαταστήσετε την κάρτα σας, θα πρέπει να έχετε µαζί σας
κάποιο στοιχείο ταυτότητας που να δείχνει το όνοµά σας και τη διεύθυνσή σας,
και να καταβάλετε το τέλος αντικατάστασης.
•  ∆εν επιστρέφεται τυχόν ποσό που έχετε πληρώσει για «αγορά αξίας» της
κάρτας που χάσατε.

Κάρτα Πρόσβασης In Library
•  Η κάρτα αυτή σας επιτρέπει να ζητήσετε συσσωρευµένο υλικό της Βιβλιοθήκης
Αναφοράς του Τορόντο και να χρησιµοποιήσετε τους σταθµούς πρόσβασης στο
διαδίκτυο της βιβλιοθήκης.
•  Η κάρτα αυτή δεν σας επιτρέπει να δανείζεστε υλικό της βιβλιοθήκης.

Ελεύθερη Πληροφόρηση και Προστασία του Απορρήτου
•  Η συλλογή προσωπικών στοιχείων γίνεται σύµφωνα µε τις διατάξεις του Νόµου
περί ∆ηµοσίων Βιβλιοθηκών και χρησιµεύει στη διαχείρηση του συστήµατος
βιβλιοθηκών στην Πόλη του Τορόντο.
•  Απαγορεύεται η ανεξουσιοδότητη κοινολόγηση προσωπικών στοιχείων
σύµφωνα µε τον δηµοτικό Νόµο περί Ελεύθερης Πληροφόρησης και Προστασίας
του Απορρήτου.
•  Εφόσον οι κάτοχοι κάρτας το επιτρέψουν, µπορεί να τους σταλούν
ταχυδροµικώς πληροφορίες για ερανικές προσπάθειες για προγράµµατα,
συλλογές και υπηρεσίες της βιβλιοθήκης.

∆ικαίωµα Πνευµατικής Ιδιοκτησίας
•  Έχετε την ευθύνη να συµµορφωθείτε µε το Νόµο περί ∆ικαιώµατος
Πνευµατικής Ιδιοκτησίας.
•  Ανακοινώσεις σχετικά µε το δικαίωµα πνευµατικής ιδιοκτησίας έχουν
επικολληθεί σε όλα τα παραρτήµατα της βιβλιοθήκης.

Welcome to membership in Toronto Public Library - Greek


