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Sådan bliver du assistent på Nota
Hvad er Nota?
Nota er et landsdækkende bibliotek under Kulturministeriet, der producerer lydbøger, 
 e-bøger og bøger på punktskrift til mennesker, der ikke læser almindelig trykt tekst.

Hvilke muligheder har du som assistent?
Som assistent på Nota kan du bestille, downloade og afspille lydbøger via Nota Bibliotek 
på nota.dk, på vegne af et allerede indmeldt medlem af Nota. Alle bøger på cd-rom bliver 
sendt direkte til medlemmet. 

Hvordan bliver du assistent?
Du bliver assistent på Nota ved at udfylde indmeldelsespapirerne og sende dem til Nota.

Hvem skal dokumentere din rettighed til at blive tilmeldt?
Det skal det medlem, du skal være assistent for.

Se vejledning på modsatte side...
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Sådan gør du

1.  Udfyld den vedlagte blanket ”Tilmeldingsblanket til Nota”.

2.  Du skal huske at skrive under på ”Notas vilkår for brug.”

3. Medlemmet, du skal være assistent for, skal udfylde og underskrive felterne
på næste side 

4. Send den udfyldte og underskrevne blanket til:

 Nota
Att. Indmeldelse
Teglværksgade 37
2100 København Ø

Hvis du har nogle spørgsmål, er du altid velkommen til at kontakte os på telefon
39 13 46 00 – tast 2 – eller indmeldelse@nota.dk

Eksempel:

Eksempel:



Tilmeldingsblanket til Nota · Assistent

Udfyld samtlige oplysninger. Benyt venligst blokbogstaver:

Navn:  

CPR-nr.:       

Evt. ansættelsessted:  

Adresse:  

Postnr.:                                   By:  

Telefon:    E-mail:  

Som assistent på Nota kan du bestille, downloade og afspille lydbøger via Nota Bibliotek 
på nota.dk, på vegne af et allerede indmeldt medlem af Nota. Alle bøger på cd-rom bliver 
sendt direkte til medlemmet. 

NOTAS VILKÅR FOR BRUG (Som medlemmet har skrevet under på ved indmelding)
Herunder skal du personligt skrive under på, at du er bekendt med Notas vilkår for brug:
• Notas materialer er udelukkende til brug for Notas indmeldte brugere.
• Notas materialer må ikke kopieres eller tilgængeliggøres for andre.
• Der er vandmærker og andre teknologier i Notas materialer, der identificerer brugeren. 
• Kopiering og tilgængeliggørelse for andre af Notas materialer rapporteres til 

rettighedshaverne, som kan foretage retsforfølgelse heraf.
• Tilgængeliggørelse for andre af Notas materialer kan medføre udelukkelse fra at bruge 

Notas ydelser.
• Ved udmeldelse af Nota skal alt digitalt materiale modtaget fra Nota slettes eller 

destrueres.
• Nota behandler relevante oplysninger om mig, som jeg selv har afgivet til Nota, som 

Nota har indhentet fra CPR-registeret, eller som er opstået hos Nota som følge af min 
benyttelse af Notas materialer.

Jeg skriver under på, at jeg vil overholde Notas vilkår for brug:

 Dato:  Underskrift (ansøger):

    

På bagsiden skal medlemmet skrive under på at han/hun ønsker dig som assistent

SE MODSATTE SIDE! Assistent, 01.16



Udfyldes og underskrives af medlemmet:

Undertegnede medlem ønsker at have ovenstående som assistent

Navn:  

CPR-nr.:       

Adresse:  

Postnr.:                                   By:  

Telefon:   

 Dato:  Underskrift (medlem):

    

(Hvis du er under 18 år, er det dine forældre eller din værge, der skal skrive under)

Den udfyldte og underskrevne indmeldelsesblanket sendes til: 

Nota
Att. Indmeldelse
Teglværksgade 37
2100 København Ø


