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Grästorps kommun

Information om samtycke till behandling av personuppgifter
och låntagaruppgifter i gemensamt låneregister

Essunga, Grästorp, Götene, Lidköping, Skara och Vara kommun (kommunerna) har skaffat ett
gemensamt låntagarregister.
Syftet med det gemensamma låntagarregistret är att låntagare i kommunerna ska kunna låna och
lämna tillbaka böcker och annan media i de sex kommunerna.
Information
Detta samtycke är ett krav för att ingå i det gemensamma låneregistret. Deltagande i det
gemensamma låneregistret är helt frivilligt och är inte en förutsättning för att bli låntagare
hos en kommun.
Genom att underteckna denna blankett samtycker du till att dina personuppgifter och dina
sekretesskyddade uppgifter i form av ditt låneregister delas mellan och behandlas av samtliga
sex kommuner.
De personuppgifter och låneuppgifter som kommer att behandlas av samtliga sex kommuner är
följande:
•
Namn
•
Kön
•
Personnummer
•
Adress
•
Telefonnummer
•
E-postadress
•
Skola och klass, för skolelever
•
Uppgift om meddelandesätt
•
Talbokslåntagare
•
Vad du har lånat, när du har lånat det och på vilket bibliotek du har lånat det
•
Vad du har reserverat, vad du har bokat eller beställt
•
Dina förseningsavgifter och ersättningskrav, spärrar, påminnelser, samtycken och meddelanden
Ändamålet med behandlingarna är för att biblioteken ska kunna hålla reda på vem som har lånat
och reserverat vad och i vilken kommun, så att reservationer kan skickas till rätt person, så att
försenade lån kan begäras in och så att det som lämnas tillbaka kan återföras till rätt bibliotek.
Registerutdrag
Du har rätt att få ett särskilt registerutdrag över de personuppgifter som den personuppgifts
ansvarige behandlar om dig. Kontakta den personuppgiftsansvarige om du vill ha ett sådant utdrag.
Återkallelse
Du har rätt att när som helst återkalla ditt samtycke att ingå i det gemensamma låntagarregistret.
Om du gör det kommer dina uppgifter att raderas hos alla kommuner utom den där du har ansökt
om lånekort. Du gör det genom att kontakta den personuppgiftsansvarige.
Klagomål
Om du anser att den personuppgiftsansvarige har gjort något fel får du gärna kontakta oss.
Du kan även vända dig till vårt dataskyddsombud eller till Datainspektionen med ditt klagomål.
Kontaktuppgifter personuppgiftsansvarig: personuppgiftsansvarig@bibliotek.vskaraborg.se
Kontaktuppgifter dataskyddsombud: v6dataskyddsombud@goliskait.se
Läs mer om hur vi behandlar dina personuppgifter http://www.grastorp.se/kommun-och-politik/
behandling-av-personuppgifter.html
Grunden för vårt gemensamma samarbete är vårt avtal som kommer att finnas tillgängligt via
internet. Fråga ditt bibliotek om internetadress.
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