INDMELDELSE

SOM LÅNER PÅ AALBORG BIBLIOTEKERNE

Barnet
Barnets navn

_________________________________________________________________________

CPR nummer __________________________

eller

Udlændingenr. __________________________

og fødselsdag

___________________________

Adresse

_________________________________________________________________________

Postnummer

___________________

Telefon		

______________

Email/barn

_________________________________________________________________________

By

________________________________________________

Mobilnr. _______________

Email/forælder _________________________________________________________________________
Som værge giver jeg hermed mit samtykke til, at mit barn må låne på biblioteket i henhold til bibliotekets
reglement. Herunder forpligter jeg mig til at betale bøde ved for sen aflevering, samt at erstatte bortkommet
og ødelagt materiale.

Forælder/værge
CPR nummer

_________________________

Udlændingenr. _________________________

eller
og fødselsdag

___________________________

Adresse

________________________________________________________________________

Postnummer

_____________________

By

________________________________________

Forælder/ værges underskrift

Forbeholdt AALBORG BIBLIOTEKERNE

Dato ___________

Indmeldt dato _________ af __________________

__________________________________________

Sted ______________________________________

OBS:

Både barn og forælder/værge skal vise gyldig legitimation i form af sundhedskort, pas eller lign.

December 2019

Sundheds- og Kulturforvaltningen
Aalborg Bibliotekerne
Hovedbiblioteket

Rendsburggade 2

Postboks 839

9100 Aalborg

Tlf.

9931 4300 www.aalborgbibliotekerne.dk

Fax 9931 4390

bibliotek@aalborg.dk

Vi har registreret oplysninger om dig
Når du melder dig selv eller dit barn ind som låner ved Aalborg Bibliotekerne, bliver du/I registreret i Aalborg Bibliotekernes
bibliotekssystem. I den forbindelse har Aalborg Kommune med oprettelsen i Aalborg Bibliotekernes bibliotekssystem fået
oplysninger fra dig. Du har ret til at få at vide, at vi registrerer oplysninger om dig. Oplysningerne er registreret i kommunens
IT-system, som overholder reglerne for behandling af personoplysninger.
Oplysningerne behandles i henhold til Europa-parlamentets og rådets (EU) 2016/679 af 27. april 2016 om beskyttelse af
fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger og om
ophævelse af direktiv 95/46/EF (generel forordning om databeskyttelse).
Samtykke
Hvis du har givet samtykke til, at kommunen behandler oplysninger om dig eller dit barn, kan du altid tilbagekalde samtykket.
Hvis du tilbagekalder samtykket, gælder det alene for fremtiden.
Hvad registrerer kommunen om dig i sagen?
Aalborg Kommune registrerer cpr-nummer, kontaktoplysninger og andre oplysninger, som er relevante for at yde
biblioteksservice i Aalborg Bibliotekerne. Vi registrerer ikke flere oplysninger, end vi har brug for.
Hvem giver kommunen oplysninger til?
Dine oplysninger benyttes af leverandører af diverse services uden for Aalborg Kommune til at kunne yde biblioteksservice.
Hovedsageligt anvendes oplysningerne til at identificere dig eller dit barn som registreret bruger af biblioteket og til at
knytte dine lån til dit cpr-nummer. Det er kun ansatte i kommunen, der arbejder med Aalborg Bibliotekernes bibliotekssystem, der har adgang til oplysninger fra bibliotekssystemet. Kommunens ansatte har tavshedspligt.
Statistik
Dine oplysninger kan eventuelt blive brugt til statistiske formål, fx i kommunen, regionen eller staten.
Hvor lang tid gemmer kommunen dine oplysninger
Kommunen må kun gemme oplysninger så længe, det er nødvendigt. Vi sletter dine oplysninger, når vi ikke længere skal bruge dem til sagsbehandlingen. Inden kommunen sletter dine oplysninger, skal vi dog videregive dem til arkivmyndighederne.
Det står i arkivloven.
Hvor kan jeg henvende mig?
Hvis du har spørgsmål, kan du rette henvendelse til Aalborg Bibliotekerne.
Du kan også kontakte kommunens databeskyttelsesrådgiver:
Henrik Johannes Rask
Borgmesterens forvaltning
Rantzausgade 6
9000 Aalborg
E-mail: dbr@aalborg.dk
Dine rettigheder
Du har ret til at få at vide, hvilke oplysninger, vi har registreret om dig og bruger i vores sagsbehandling. Du har normalt også
ret til at se oplysningerne. Hvis du vil se oplysningerne, skal du henvende dig til Aalborg Bibliotekerne.
Du har ret til at bede om, at oplysningerne om dig bliver begrænset, rettet eller slettet, hvis du mener, at de fx er urigtige eller giver et forkert indtryk. Kommunen skal tage stilling til din anmodning, men det er ikke sikkert, at vi er enige med dig.
Hvis du vil bede om at få begrænset, rettet eller slettet oplysninger, skal du rette henvendelse til Aalborg Bibliotekerne.
Din ret til at gøre indsigelse
Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod, at kommunen behandler oplysninger om dig. Kommunen har pligt til at
tage stilling til din anmodning. Det er dog ikke sikkert, at kommunen er enig med dig. Hvis du vil gøre indsigelse, skal du rette
henvendelse til Aalborg Bibliotekerne.
Hvem kan jeg klage til?
Du kan klage over vores behandling af dine personoplysninger til:
Datatilsynet
Borgergade 28, 5.
1300 København K.
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