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Nätbilbioteket Anders-Finna 

 
Personuppgiftsansvarig 

Karleby stad 
Kultur- och fritidsnämnden 
Storgatan 3 
67100 Karleby 
kokkolan.kirjasto@kokkola.fi 
telefonnummer: 040 806 5124 
 
Karleby, Halso, Kannus, Kaustby, Lestijärvi och Toholampi äger nätbiblioteket Anders-
Finna.  
Nätbiblioteket är gemensamt för kommunerna.                     
 
Person som ansvarar för registret och/eller kontaktperson 

I Karleby Heidi Tuikka, bibliotekarie 
  
 
Uppgifter i registret 

När du loggar in i programmet med ditt bibliotekskort sparar programmet följande uppgifter 
om dig: 
  

• ditt förnamn  

• ditt efternamn 

• din e-postadress 

• det bibliotek du hämtar dina reserverade böcker från  

• nummer och streckkod till ditt bibliotekskort 
 
 

Dessutom kan en vårdnadshavare spara följande uppgifter: 

• en minderårig persons bibliotekskortsnummer 

• en minderårig persons bibliotekskorts PIN-kod 
 

 
Syftet med behandlingen av personuppgifter och rättsliga grunder för behandlingen 

Vi behöver dina personuppgifter för att du ska kunna 

• förnya dina lån 

• reservera böcker 
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• göra favoritlistor 

• begära ändring av dina uppgifter. 
 
Enligt lag ska kommunerna ordna bibliotekstjänster 
 (Lag om allmänna bibliotek 1492/2016). 
 
I syfte att följa denna lag ska biblioteken spara dina uppgifter i sina register. 
   
(EU:s allmänna dataskyddsförordning 679/2016, artikel 6, punkt c) 
 
 
De viktigaste bestämmelserna 

- EU:s allmänna dataskyddsförordning (679/2016)  
- Dataskyddslag (1050/2018)  
- Lag om allmänna bibliotek 1492/2016 
- Lag om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999) 
 
Regelmässiga informationskällor 

Programmet söker dina uppgifter ur Anders-
bibliotekens kundregister när du loggar in i 
nätbiblioteket. 
 
 
 
I registret finns följande uppgifter om dig:  

• adress, 

• telefonnummer,  

• uppgift om dina önskemål som gäller 
meddelanden: 
- hur biblioteket sänder dig information om 
att du kan hämta det du reserverat från 
biblioteket. 
 
- hur biblioteket sänder dig påminnelse om 
att förfallodagen närmar sig eller har gått. 
  

 

Mottagare eller mottagargrupper  

Dina uppgifter är också tillgängliga för: 
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• bibliotekets personal 

• nätbibliotekets programleverantörer 

 

 

 

 

Programleverantören och personalen går in på dina 

uppgifter endast om du har problem med att använda 

tjänsten. 

 

 

Överföring av uppgifter utanför EU eller ESS 

Dataskyddsförordningen gäller endast i länder som hör 
till Europeiska Unionen eller Europeiska ekonomiska 
samarbetsområdet. 
 
 
 Andra länder, till exempel Förenta Staterna, har 
annorlunda förordningar och lagar som reglerar 
medborgarnas dataskydd. 
 
 

 
Biblioteken överför inte uppgifter i registret till länder 
som inte efterföljer dataskyddsförordningen. 
  
 
Förvaringstid för uppgifterna  

Biblioteken förvarar dina uppgifter i registret så länge 
du använder bibliotekets tjänster. 
 

 
Skydd av uppgifter 

Uppgifter som hanteras på dator 
Biblioteken har ingått ett avtal med 
programleverantören. 
  
Programleverantören sörjer för skyddet av uppgifterna. 
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