
 

 2020-01-07 1 (2) 

Sammanfattande beskrivning av personuppgiftsbehandlingar inom 
kultur-, demokrati- och fritidsnämnden 

Personuppgiftsansvarig för verksamheten är kultur-, demokrati- och fritidsnämnden i 

Järfälla kommun (organisationsnummer 212000-0043). 

Den här sammanfattande beskrivningen syftar till att ge en övergripande bild av: 

 För vilka ändamål vi behandlar personuppgifter. 

 Med vilken rättslig grund vi behandlar uppgifterna. 

 Vilka kategorier av personuppgifter vi behandlar. 

 Hur personuppgifterna behandlas, och av vem. 

 Hur länge personuppgifterna bevaras. 

Ytterligare information om hur Järfälla kommun arbetar med personuppgifter, och 

vilka rättigheter du som registrerad har, finner du på www.jarfalla.se/personuppgifter 

eller hos vårt servicecenter på Riddarplatsen 5 i Jakobsberg.   

Kontakta oss 

Du kan alltid kontakta oss vid frågor kring integritets- och dataskydd genom att 

skicka ett mail till Järfälla kommuns dataskyddsombud, dataskydd@jarfalla.se.  

 

  

http://www.jarfalla.se/personuppgifter
mailto:dataskydd@jarfalla.se


 

 2020-01-07 2 (2) 

Biblioteken - låntagarregister 

Vad är ändamålet med personuppgiftsbehandlingen? 

Syftet med dessa personuppgiftsbehandlingar är att Järfälla bibliotek ska kunna hantera 

kommunens bibliotekslån och då behövs ett register med låntagaruppgifter. Om du vill låna 

böcker på biblioteket behöver du ansöka om ett bibliotekskort och då behöver vi ha in 

personuppgifter för att kunna veta vilka medier som lånats ut till vem, när de ska lämnas tillbaka 

och eventuell försenad återlämning. 

Med vilken rättslig grund behandlas personuppgifterna? 

Låntagaravtal enligt samtycke. När du ansöker om bibliotekskort kryssar du i en ruta 

om godkännande att personuppgifterna behandlas. 

Hur behandlas personuppgifterna, och av vem? 

Dina personuppgifter finns i biblioteksdatasystemet BookIT. Dina personuppgifter 

delas också med personuppgiftsbiträden i form av exempelvis företag som levererar 

de datasystem som är nödvändiga för bibliotekets digitala service och verksamhet. 

Samtliga bibliotekmedarbetare har tillgång till uppgifterna, och har skrivit på 

sekretessförbindelse (dina lån och beställningar av böcker är sekretessbelagt). Dessa 

uppgifter delas inte med någon extern, på rutinmässig grund. Vi lämnar endast ut 

uppgifter till den det berör och till barns målsman eller om vi enligt lag är skyldiga 

att lämna ut uppgifterna. 

Järfälla bibliotek har personuppgiftsbiträdesavtal med BookIT som behöver tillgång 

till låntagarregistret för sin funktionalitet.  

Vilka kategorier av personuppgifter behandlas? 

Personnummer, för- och efternamn, adressuppgifter, telefonnummer, e-postadress, 

lån och beställning av medier. 

Hur länge bevaras personuppgifterna? 

Handlingar som innehåller dina personuppgifter inom låntagarregistret på biblioteken 

bevaras så länge du är aktiv användare av biblioteken. Vid inaktivitet gallras 

uppgifterna efter 3 år enligt kultur-, demokrati- och fritidsförvaltningens 

dokumenthanteringsplan. 
 

 


