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Όροι Ιδιότητας Μέλους 

Όροι ιδιότητας μέλους 

 Παρουσιάστε αποδεικτό του ονόματος και της τρέχουσας διεύθυνσής σας για να εγγραφείτε στη 
βιβλιοθήκη.  Οι αιτούντες χωρίς απόδειξη διεύθυνσης μπορούν να δικαιούνται απαλλαγή, με απόφαση 
του αρμόδιου Βιβλιοθηκαρίου. 

 Οι γονείς/κηδεμόνες υποχρεούνται να υπογράψουν ως εγγυητές για αιτούντες κάτω των 16 ετών. Οι 
εγγυητές είναι υπεύθυνοι για όλα τα δανειζόμενα αντικείμενα σε μια κάρτα μέλους που έχουν 
υπογράψει και για την πληρωμή όλων των αμοιβών και χρεώσεων που βαρύνουν το μέλος.  

 Επιδείξτε την κάρτα βιβλιοθήκης σας για να δανειστείτε ή για να ελέγξετε οποιαδήποτε πληροφορία 
σχετικά με το λογαριασμό σας. Εάν δεν έχετε μαζί σας την κάρτα σας βιβλιοθήκης, πρέπει να 
παρουσιάσετε αποδεικτικό για το όνομα και την τρέχουσα διεύθυνσή σας. 

 Ενημερώστε μας αν αλλάξετε όνομα ή διεύθυνση. 

 Σε περίπτωση απώλειας ή καταστροφής αντικειμένου που δανειστήκατε με την κάρτα σας χρεώνεστε με 
την αντικατάστασή του. Η χρέωση αντικατάστασης περιλαμβάνει το κόστος του προϊόντος και μια μη 
επιστρέψιμη χρέωση επεξεργασίας. 

 Ενημερώστε μας αν η κάρτα σας βιβλιοθήκης έχει χαθεί ή κλαπεί. Η αντικατάσταση μιας χαμένης κάρτας 
βιβλιοθήκης χρεώνεται 

 Μπορείτε να έχετε μόνο μια κάρτα βιβλιοθήκης. 

 Αναλαμβάνετε την ευθύνη για όλα τα αντικείμενα που έχετε δανειστεί στην κάρτα σας βιβλιοθήκης. 

 Μπορείτε να ανανεώσετε τα αντικείμενα που δανείζεστε δύο φορές, εκτός αν κάποιο άλλο μέλος τα έχει 
κρατήσει. Μπορείτε να κάνετε ανανέωση αυτοπροσώπως, τηλεφωνικά ή μέσω διαδικτύου.  

 Εάν παρατηρήσετε οποιαδήποτε ζημιά σε αντικείμενα που θέλετε να δανειστείτε, ενημερώστε μας πριν 
τα δανειστείτε. 

 

Κανονισμός βιβλιοθήκης 

 Ο δήμος δεσμεύεται να παρέχει ένα ασφαλές και άνετο περιβάλλον για τους πελάτες και το προσωπικό 
μας. 

 Ο Δήμος θεωρεί απαράδεκτη την ακόλουθη συμπεριφορά: 

o Αντικοινωνική συμπεριφορά, όπως παρενόχληση, επιθετικότητα ή χρήση ακατάλληλης γλώσσας. 
o Ενέργειες που δημιουργούν ενόχληση, εκθέτουν σε κίνδυνο οποιοδήποτε άλλο άτομο ή 

παρεμβαίνουν στη χρήση και την απόλαυση της βιβλιοθήκης από οποιοδήποτε άλλο άτομο. 
o Ενέργειες αντίθετες με μια προειδοποιητική πινακίδα ή αντίθετες προς τις νόμιμες εντολές του 

υπεύθυνου Βιβλιοθηκαρίου ή άλλου Εξουσιοδοτημένου Υπαλλήλου. 
o Κατάχρηση των πόρων της βιβλιοθήκης, περιλαμβανομένης της καταστροφής ή πρόκλησης 

ζημιών σε ιδιοκτησία της βιβλιοθήκης και μη συμμόρφωσης με τους Όρους Χρήσης Υπολογιστών 

και Διαδικτύου/WiFi. 

 Το προσωπικό της βιβλιοθήκης έχει το δικαίωμα να ζητήσει από άτομα που συμπεριφέρονται με 
απαράδεκτο τρόπο να εγκαταλείψουν το κτίριο, σύμφωνα με τον Τοπικό Νόμο αρ. 3. 

 Οι επισκέπτες της βιβλιοθήκης υποχρεούνται να συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις και τις οδηγίες 
υγείας του Δήμου, της Πολιτείας ή της Ομοσπονδιακής Κυβέρνησης 

 Τα άτομα που συμπεριφέρονται συστηματικά με απαράδεκτο τρόπο ενδέχεται να μην τους επιτραπεί η 
πρόσβαση σε ορισμένους πόρους της βιβλιοθήκης ή να τους απαγορευτεί η είσοδος στη βιβλιοθήκη για 
συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, ανάλογα με τις περιστάσεις και τη φύση της απαράδεκτης 
συμπεριφοράς. 

 Τα παιδιά κάτω των 11 ετών πρέπει να συνοδεύονται από υπεύθυνο ενήλικα. 

 Τα άτομα που χρησιμοποιούν το διαδίκτυο πρέπει να αποδέχονται και να συμμορφώνονται με τους 

Όρους Χρήσης Υπολογιστών και Διαδικτύου/WiFi 
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Ιδιωτικότητα 

Ο Δήμος θα χρησιμοποιεί τα προσωπικά σας στοιχεία μόνο για την παροχή πρόσβασης σε υπηρεσίες 

βιβλιοθήκης. Τα προσωπικά σας στοιχεία δεν θα αποκαλυφθούν σε κανένα τρίτο μέρος χωρίς τη συγκατάθεσή 

σας, εκτός εάν απαιτείται ή επιβάλλεται από το νόμο ή άλλως σύμφωνα με τον Νόμο Περί Ιδιωτικότητας και 

Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων του 2014. Ο Δήμος έχει υιοθετήσει πολιτικές και διαδικασίες για την 

προστασία των προσωπικών δεδομένων. Αυτά είναι διαθέσιμα στον ιστότοπο του Δήμου στο 

www.monash.vic.gov.au/legal/privacy. 

 

Όροι Χρήσης Υπολογιστών και Διαδικτύου/WiFi 

 Οι χρήστες υπολογιστών που είναι έγκυρα μέλη της Βιβλιοθήκης πρέπει να συνδέονται στον υπολογιστή 
χρησιμοποιώντας τον αριθμό της κάρτας τους. Οι επισκέπτες στη Βικτωρία μπορούν να πάρουν ένα 
κωδικό πρόσβασης επισκέπτη με επίδειξη της ταυτότητάς τους. 

 Ο γονέας ή ο κηδεμόνας πρέπει να εγγραφεί ως εγγυητής για χρήστες κάτω των 16 ετών. Οι γονείς ή οι 
κηδεμόνες είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι  για την επίβλεψη της πρόσβασης του παιδιού τους σε 
διαδικτυακούς και τεχνολογικούς πόρους της βιβλιοθήκης.  

 Δεν μπορούν να χρησιμοποιήσουν ταυτόχρονα έναν υπολογιστή της βιβλιοθήκης περισσότερα από δύο 
άτομα κάθε φορά. 

 Οι χρήστες είναι υπεύθυνοι για τη λειτουργία του διαδικτύου κατά την κράτησή τους, 
περιλαμβανομένων της πρόσβασης, της μετάδοσης, της προβολής, της εκτύπωσης και της αποθήκευσης 
υλικών. 

 Οι χρήστες υποχρεούνται να συμμορφώνονται με όλους τους πολιτειακούς και ομοσπονδιακούς νόμους 
και τον Τοπικό Νόμο Αρ. 3. 

 Η σκόπιμη λήψη και/ή προβολή υλικού με περιεχόμενο που θεωρείται προσβλητικό ή είναι παράνομο 

απαγορεύεται ρητά.  Η μη αποδεκτή χρήση του Διαδικτύου  περιλαμβάνει, αλλά δεν περιορίζεται στα: 

o Καταστροφή ή πρόκληση ζημιάς σε εξοπλισμό, λογισμικό ή δεδομένα που ανήκουν στη 
βιβλιοθήκη. 

o Προβολή υλικού, περιλαμβανομένων εικόνων, εμφανούς σεξουαλικού περιεχομένου. 
o Σκόπιμη μη εξουσιοδοτημένη αντιγραφή υλικού που προστατεύεται από πνευματικά 

δικαιώματα ή άλλες συμβάσεις. 
o Παραβίαση ή η απόπειρα παραβίασης της ασφάλειας του συστήματος οποιουδήποτε 

δικτύου υπολογιστών. 
o Παραβίαση ης ιδιωτικότητας ατόμων ή οντοτήτων που είναι δημιουργοί, συντάκτες, 

χρήστες ή υποκείμενα πόρων πληροφοριών. 
o Μη εξουσιοδοτημένη παρακολούθηση ηλεκτρονικών επικοινωνιών. 
o Ακατάλληλη χρήση υπηρεσιών ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email), όπως το spamming. 
o Σύνδεση σε ιστότοπους τυχερών παιχνιδιών σύμφωνα με τη Στρατηγική Υπεύθυνου Τζόγου 

του Δήμου του Monash. 

 Η Βιβλιοθήκη διατηρεί το δικαίωμα να περιορίσει την πρόσβαση σε ορισμένες διαδικασίες, τύπους 
αρχείων και όγκο λήψης αρχείων.  

 Οι χρήστες υπολογιστών είναι υπεύθυνοι για το κόστος της ΟΛΩΝ των εκτυπώσεων σύμφωνα με το 
τιμολόγιο εκτυπώσεων που ισχύει.  

 Η μη συμμόρφωση με αυτούς τους όρους θα έχει ως αποτέλεσμα την αναστολή του δικαιώματος χρήσης 
υπολογιστή και διαδικτύου. 

 Παράνομες πράξεις που αφορούν τη χρήση των διαδικτυακών πόρων της Βιβλιοθήκης ενδέχεται επίσης 
να υπόκεινται σε δίωξη από τις τοπικές, πολιτειακές ή ομοσπονδιακές αρχές. 

http://www.monash.vic.gov.au/legal/privacy
https://www.monash.vic.gov.au/files/assets/public/about-us/laws-amp-rules/local-law-no.3-community-amenity-amended-1-december-2017.pdf?BestBetMatch=Local%20Law%203|d8865bd5-ecb1-446c-b18c-bc80693b2153|0e9e7276-c437-4539-8213-057dfdc15aaf|
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 Η Βιβλιοθήκη διατηρεί το δικαίωμα να διακόψει μια συνεδρία υπολογιστή κατά την κρίση του 
προσωπικού της βιβλιοθήκης. 

 Ο Δήμος του Monash διατηρεί το δικαίωμα να παρακολουθεί ο,τιδήποτε μεταδίδεται μέσω των δικτύων 

υπολογιστών του. 

 

 


