LÅNEKORT FÖR VUXNA
Biblioteken i Vänersborg
Information om personuppgiftsbehandling

Lånekort

Vänersborgs kommun kommer att behandla dina personuppgifter, vilket sker i
enlighet med EU:s dataskyddsförordning.

Det kostar ingenting att låna. Det enda som behövs
är att du fyller i förbindelsekortet nedan. Du ska
kunna legitimera dig för att få ett lånekort och
alltid ha med dig lånekortet vid utlån.

Personuppgiftsansvarig
Kultur- och Fritidsnämnden i Vänersborgs kommun
462 85 Vänersborg
Epost: kulturfritid@vanersborg.se
Dataskyddsombud
Stina Skarin
Telefon: 0521- 72 26 02
Epost: stina.skarin@vanersborg.se

Det första lånekortet är gratis, därefter kostar det
20 kronor att få ett nytt. Var rädd om ditt lånekort!

Ändamålet med behandlingen
Personuppgifterna samlas in i syfte att kunna förmedla lån och beställning av media.

Lånetid

Rättslig grund för behandlingen
Allmänt intresse. Kommunen behandlar personuppgifterna för att kunna erbjuda
bibliotekstjänster.

Du får behålla böckerna i 4 veckor (andra media
kan ha annan lånetid). Om du inte lämnar tillbaka
böckerna i tid skickar biblioteket en påminnelse.
Tänk på att andra också vill låna.

Vilka kommer att ta del av personuppgifterna?
Inom kommunen kommer endast berörd personal att hantera uppgifterna och även
personuppgiftsbiträde som kommunen tar hjälp av. Uppgifter som skickas in till en
kommun kan bli offentliga och får då begäras ut av alla så länge det inte hindras av
sekretess.
Lagringstid
Nämndens dokumenthanteringsplan reglerar hur länge olika uppgifter sparas innan
de gallras eller arkiveras. För mer information kontakta personuppgiftsansvarig.

Reservationer

Vilka rättigheter har du som registrerad?
Du har rätt att begära tillgång till de personuppgifter som kommunen behandlar om
dig och få felaktiga personuppgifter rättade. Om du har invändningar mot hur
kommunen hanterar dina personuppgifter kan du lämna klagomål till
Datainspektionen som är tillsynsmyndighet.

Om en bok du vill läsa är utlånad kan du göra en
reservation. När boken finns på biblioteket får du
ett meddelande hem med posten, sms eller e-post.

LÅNEAVTAL FÖR FOLKBIBLIOTEKEN I VÄNERSBORGS KOMMUN
Jag har tagit del av lånereglerna:
Efternamn:

Förnamn:

Personnummer (även de 4 sista siffrorna):
Gatuadress:
Postnummer:
Mobilnummer:
Datum:

Lägenhetsnummer:
Ort:
E-post:
Namnteckning:

