Personuppgifter som sparas i bibliotekssystemet Mikromarc
Kategori av personuppgift
Låntagare
Låntagare

Personuppgift
System-id
Namn

Låntagare
Låntagare

Streckkod
Personnummer

Låntagare
Låntagare

Biblioteksenhet
Låntagargrupp

Låntagare
Låntagare

Klass
PIN/lösenord

Låntagare
Låntagare
Låntagare
Låntagare

Spärrad
Spärrorsak
Spärrdatum
Förfallodatum

Låntagare
Låntagare

Födelsedatum
Kön

Låntagare

Föredraget språk

Låntagare
Låntagare
Låntagare

Foto
Meddelande till låntagare
Internt memo

Låntagare

Låntagare

Tillträde till öppet bibliotek
Datum för beviljande av
tillträde till öppet bibliotek
Användare som beviljat
tillträde till öppet bibliotek

Låntagare

Permanent adress

Låntagare
Låntagare

Tillfällig adress
Telefonnummer

Låntagare
Låntagare

Mobiltelefonnummer
Faxnummer

Låntagare
Låntagare

E-postadress 1
E-postadress 2

Låntagare

Tar emot epost

Låntagare

Kvitto på epost

Låntagare

Syfte
Unikt låntagar-id i Mikromarc
Upprätthålla avtal om lån och biblioteksanvändning
Autentisera och möjliggöra lån/autentisering för
automater samt tjänster på webb
Unikt ID för låntagare i alla system
För att identifiera vilket bibliotek låntagaren använder
samt för statistik
För att rätt låneregler skall tillämpas
Dela in, söka och hantera låntagare klassvis (används
inte i Vasa stadsbibliotek)
Autentisering för automater samt tjänster på webb
Identifiera låntagare som inte följer bibliotekets
låneregler
Identifiera vilken låneregel låntagaren har brutit mot
Identifiera när ett regelbrott skedde
Identifiera låntagarposter som t.ex. kan raderas
T.ex. hindra underåriga låntagare från att låna
åldersbegränsat material
För biblioteksstatistik
För att kunna kommunicera med låntagare på rätt
språk
T.ex. för att identifiera personen vid utlån (används
inte i Vasa stadsbibliotek)
T.ex. om låntagaren har glömt kvar något i biblioteket
Används efter bibliotekets egna behov
För att ge tillgång till biblioteket utanför ordinarie
bemannade öppettider
För att spåra avtal om tillgång till biblioteket utanför
ordinarie bemannade öppettider
För att spåra avtal om tillgång till biblioteket utanför
ordinarie bemannade öppettider
För att skicka meddelanden om t.ex. reservationer
samt kräva lån
För att skicka meddelanden om t.ex. reservationer
samt kräva lån
Personlig kontakt
För att skicka meddelanden om t.ex. reservationer
samt kräva lån
Faxnummer (används inte i Vasa stadsbibliotek)
För att skicka meddelanden om t.ex. reservationer
samt kräva lån
Personlig kontakt
Information om hur låntagaren tar emot bibliotekets
meddelanden
Information om hur låntagaren tar emot bibliotekets
meddelanden

Låntagare

Tar emot SMS

Låntagare

Tar emot påminnelse
Information om
föräldrar/vårdnadshavare

Låntagare
Låntagare
Låntagare
Låntagare
Låntagare

Information om hur låntagaren tar emot bibliotekets
meddelanden
Information om hur låntagaren tar emot bibliotekets
meddelanden
Föräldrar/vårdnadshavare får information om och kan
hantera barnets lån och avgifter
Föräldrar/vårdnadshavare får information om och kan
hantera barnets lån och avgifter
För att spåra registrering av låntagaruppgifter
För att spåra registrering av låntagaruppgifter
För att spåra uppdatering av låntagaruppgifter

Låntagare

Information om barn
Registreringsdatum
Registrerad av (användare)
Senast uppdaterad
Senast uppdaterad av
(användare)

Låntagare

Uppdateras via Skatteverket
Navet

Låntagare

Status från Skatteverket

Låntagare

Boken kommer-låntagare

Låntagare
Låntagare

Datum för senaste aktivitet
Aktiva lån

Låntagare

Lånehistorik för låntagaren
Återlämningshistorik i
exemplardetaljer (180 dagar) För att spåra skadade eller saknade delar av material
För att administrera kö och informera låntagare om
Aktiva reservationer
material som kan hämtas
Reservationshistorik
För statistik, koppling till enskild låntagare är raderad
För dokumentation av t.ex. krav som skickats från
systemet, för att undvika oklarheter och dispyter kring
Utlånsmeddelanden
krav
För att hantera inlån till en låntagare från annat
Fjärrlånebokningar
bibliotek
Bokning av
Tidskrifter kan automatiskt levereras ut till en enskild
periodikaabonnemang
låntagare (används inte i Vasa stadsbibliotek)
Söktermer (Per IP)
För att förbättra Mikromarc/hantering av fel
Web statistik (Per IP
och/eller streckkod)
För att förbättra Mikromarc/hantering av säkerhet

Låntagare
Låntagare
Låntagare

Låntagare
Låntagare
Låntagare
Låntagare
Låntagare

För att spåra uppdatering av låntagaruppgifter
För import och automatisk uppdatering av låntagares
adressuppgifter från Skatteverket (används inte i Vasa
stadsbibliotek)
För att spåra låntagare som enligt Skatteverket har en
status som måste hanteras separat (används inte i
Vasa stadsbibliotek)
För att tillgodose låntagares behov av Boken kommerservice
För att spåra senaste aktivitet som t.ex. kan ligga till
grund för att låntagarkonton ska raderas
För att hantera och kräva tillbaka utlånat material
För att undvika att låntagare som omfattas av Boken
kommer-service ska få samma titlar flera gånger

Personuppgifter som sparas i webbiblioteket Saga
• Bibliotekskortets streckkod

• PIN-kod (krypterad)

• Lösenord (krypterat)

• Användarnamn

• Hembibliotek

• Mina betyg

• Mina listor

• Bibliotekssystemets system-ID

