Information till låntagare om bibliotekets hantering av personuppgifter enligt GDPR
Du har inför eller i samband med att du blir registrerad rätt att få information om personuppgiftsbehandling som rör dig som person. Personuppgiftsbehandlingen rör dig i egenskap av låntagare på
biblioteken.
De kategorier av uppgifter om dig som behandlas är följande: namn, personnummer, adress,
telefonnummer och ev. e-postadress.
Kontaktperson hos kommunen för denna personuppgiftsbehandling är Susanne Sjögren, Kultur- och
fritidsnämnden, som nås via Sävsjö kommuns växel 0382-152 00. Kommunens dataskyddsombud är Erik
Selander, som nås via Höglandsförbundets växel 0380-51 75 50.
De ändamål som finns med den aktuella personuppgiftsbehandlingen är att kunna använda bibliotekets
tjänster.
Personuppgifterna lagras i biblioteksdatasystemet i syfte att hantera registrering av utlån och därtill
förekommande funktioner.
Funktioner i systemet som behandlar personuppgifter är:





Registrering av utlån och återlämning
Reservationer
Aviseringar, förvarningar och påminnelser
Fakturering av förkommen media

Personuppgifterna lagras i biblioteksdatasystemet BOOK-IT på externa servrar som tillhandahålls av
systemets leverantör Axiell Sverige AB.
Vid kommunikation med externa system (t ex e-böcker) använder systemet data som inte kan kopplas till
de lagrade personuppgifterna.
Avtal om personuppgiftsbiträdesavtal har tecknats mellan Axiell AB och Sävsjö kommun.
Personuppgifterna i vårt biblioteksdatasystem uppdateras via SPAR (Statens personadressregister).
Uppgifterna om dig lagras så länge som ditt bibliotekskort används aktivt. Alla bibliotekskort som inte
används för utlån inom en treårsperiod inaktiveras och alla personuppgifter raderas från systemet.
Du har rätt att få tillgång till de uppgifter om dig som finns lagrade. Du har också rätt att få felaktiga
uppgifter rättade eller raderade, samt att i vissa fall rätt att invända mot att dina uppgifter behandlas.
Eftersom den rättsliga grunden bygger på ditt samtycke till behandlingen har du rätt att återkalla det
lämnade samtycket.
Du har rätt att inge klagomål till Datainspektionen om du är missnöjd med kommunens hantering eller av
andra skäl. (Obs! Datainspektionen byter inom kort namn till Integritetsskyddsmyndigheten).
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