Allmän information om den nya dataskyddsförordningen GDPR
på Sigtunastiftelsens bibliotek.
Den nya dataskyddsförordningen GDPR ersätter den svenska personuppgiftslagen (PuL) 25 maj 2018
Från den 25 maj 2018 börjar den nya dataskyddsförordningen GDPR (General Data Protection Regulation) att gälla inom EU.
GDPR, som är mer anpassad till dagens digitala samhälle, ersätter den svenska personuppgiftslagen (PuL). Lagen innebär
förändringar för hur personuppgifter ska behandlas och ger stärkta rättigheter för den enskilde individen när det gäller
personlig integritet. Den innebär bland annat att du har rätt att veta hur dina personuppgifter hanteras hos oss på
Sigtunastiftelsens bibliotek.
Sigtunastiftelsens bibliotekskatalog är en del av Sigtuna kommuns bibliotekssystem, som är tillgängligt via Sigtuna kommuns
hemsida (en länk till katalogen finns på Sigtunastiftelsens hemsida).
Hur hanteras mina personuppgifter av Sigtunastiftelsens bibliotek?
Biblioteket sparar personuppgifter om dig som ansökt om lånekonto och ingått ett låneavtal. Det gör vi för att kunna registrera
lån och exempelvis kontakta dig när en reserverad bok eller fjärrlån finns att hämta eller om du inte lämnat tillbaka dina lån i
tid. Exempel på personuppgifter vi samlar in är namn, personnummer, telefonnummer, postadress och e-postadress.
Biblioteket lagrar och använder dina personuppgifter i enlighet med EU:s Dataskyddsförordning (GDPR). Behandlingen sker
med stöd av artikel 6.1 b i Dataskyddsförordningen.
När registreras mina personuppgifter?
Biblioteket registrerar dina personuppgifter när du skaffar ett bibliotekskort. Om du skickar brev eller e-post till biblioteket så
kan dina personuppgifter sparas.
Hur länge sparas mina personuppgifter?
Dina personuppgifter sparas så länge som du använder ditt lånekonto. Är du inaktiv som låntagare raderas i regel ditt lånekonto
och dina personuppgifter inom 3 år. Har du medier som inte är återlämnade eller skulder knutna till ditt lånekonto, sparas dock
kontot och personuppgifterna tills lånen är återlämnade eller skulderna är betalda.
Cookies?
När du besöker Sigtuna kommuns hemsida kan de också samla in information och uppgifter om dig genom att använda så
kallade cookies. För mer information om hur Sigtuna kommun använder cookies, se: https://www.sigtuna.se/sv/System/Omwebbplatsen/Kakorcookies-pa-denna-webbplats
Vilka rättigheter har jag?
Du har rätt att se vilka personuppgifter som biblioteket har registrerat om dig och du kan även begära rättelse av uppgifter eller
radering. Dina personuppgifter kan dock bara raderas om alla eventuella skulder är betalda och lånade medier är återlämnade.
Begäran om tillgång eller rättelse kan göras direkt till biblioteket eller till Sigtuna kommuns dataskyddsombud.
Dataskyddsombudet kan också kontaktas om du anser att biblioteket behandlat dina personuppgifter felaktigt.
Datainspektionen är tillsynsmyndighet för kommunens personuppgiftsbehandling.
Vem är personuppgiftsansvarig och dataskyddsombud?
Sigtuna kommun, org. nr. 212000-0225, är personuppgiftsansvarig för hanteringen av dina personuppgifter i Sigtuna kommuns
bibliotekssystem. Om du vill ha ytterligare information om hur dina personuppgifter hanteras, vänligen kontakta dem: Sigtuna
kommun, 195 85 Märsta eller via e-post: plan@sigtuna.se eller kontaktcenter@sigtuna.se. Sigtuna kommuns dataskyddsombud
når du via Sigtuna kommuns kontaktcenter. Vid kontakt med oss ber vi att du uppger ditt namn, adress, e-post, telefonnummer
samt personnummer.
För övrig kontakt (ej lånehantering via Sigtuna kommuns bibliotekssystem) med Sigtunastiftelsens bibliotek via e-post, brev,
Sigtunastiftelsens hemsida, är Sigtunastiftelsen personuppgiftsansvarig. Kontakta Sigtunastiftelsen, org. nr. 814800-1095:
Sigtunastiftelsen, GDPR, Box 57, 19322 Sigtuna eller via e-post gdpr@sigtunastiftelsen.se eller telefon: 08-592 589 00.

