Så hanterar biblioteket dina personuppgifter
Den 25 maj 2018 träder en ny EU-lag i kraft, Dataskyddsförordningen
(GDPR). Den har som syfte att stärka den enskildes rätt till skydd av
personuppgifter.
De uppgifter vi lagrar om dig eller ditt barn i vårt bibliotekssystem är
namn, personnummer, adress, telefonnummer och e-postadress.
Uppgifterna behöver vi för att kunna administrera dina
biblioteksärenden och är endast tillgängliga för bibliotekspersonalen
samt de leverantörer som hanterar information för vår räkning.
Uppgifter om vilka böcker eller annat material du lånar eller reserverar
på ditt lånekort finns registrerat i vårt bibliotekssystem. Uppgifterna
sparas under tiden som lånet pågår samt ytterligare fem dagar.
Undantag är om du är Boken kommer- eller talbokslåntagare och har
godkänt att din lånehistorik sparas.
Du som har lånekort på Alingsås bibliotek har rätt att få se vilka
uppgifter vi har registrerade om dig. Du har även möjlighet att rätta dina
uppgifter eller få dem raderade. Om du väljer att radera dina uppgifter
kan du inte låna, besöka oss under meröppet eller använda
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våra e-tjänster.
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Det här behöver du göra
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Om du vill fortsätta att använda bibliotekets tjänster behöver
du kontrollera att dina uppgifter stämmer och godkänna vår hantering
av dem. Som vårdnadshavare behöver du även göra det för dina barn.
Du kan göra på två sätt:
Besök ditt bibliotek. Vänd dig till bibliotekspersonalen på något av
biblioteken i Alingsås, Ingared eller Sollebrunn under våra bemannade
öppettider.
Logga in på ditt konto. I bibliotekets katalog (kohaopac.alingsas.se)
loggar du in med lånekortsnummer eller personnummer tillsammans
med pinkod. Under fliken ”dina personuppgifter” väljer du om du
godkänner bibliotekets hantering av dina uppgifter, eller om du vill
avsluta ditt konto hos oss. Kontrollera att dina uppgifter stämmer och
klicka på ”spara ändringar”.
Alingsås bibliotek
0322-616090, biblioteket@alingsas.se
Kommunens dataskyddsombud:
Göran Westerlund
0322-616693, goran.westerlund@alingsas.se

