Datum:

Lärarkort på Järfälla bibliotek
Medtag legitimation!

Efternamn
Förnamn
C/O
Gatuadress
Postnummer

Postadress

Telefon hem

Telefon arbete

E-post
Skola

Lärare/pedagoger på skolor i Järfälla har möjlighet att få ett lärarkort. På
kortet får endast barnböcker som ska användas i klassrummet lånas.
Filmer, tv-spel/dataspel samt vuxenböcker får inte lånas på lärarkortet. I de
fall böckerna kommer bort/förstörs står skolan för ersättningen. Lärarkortet är
giltigt ett läsår i taget.
Som rektor intygar jag att förkomna/förstörda böcker som lånats på ovanstående lärares/pedagogs lärarkort ersätts av skolan. Jag samtycker även till att
ovanstående ifyllda uppgifter behandlas enligt gällande Dataskyddslagar (se
baksidan).

Namnförtydligande
Skola:
Telefon:

Vi inhämtar på detta sätt samtycke för behandling av dina personuppgifter.
I det här sammanhanget omfattar personuppgifter den information du lämnat
i ansökningsformuläret.
De personuppgifter som du lämnar i samband med att du ger ditt samtycke kommer att
behandlas för att använda bibliotekets tjänster. Behandlingen av dina personuppgifter
sker först efter att du gett ditt samtycke till att dina personuppgifter får lov att behandlas av Järfälla Bibliotek. Ditt samtycke utgör vår rättsliga grund för att få behandla
dina personuppgifter. Dina personuppgifter kommer att lagras så länge ditt bibliotekskort är aktivt.

Personnummer (10 siffror)

Rektors underskrift

SAMTYCKE FÖR BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER
I SAMBAND MED ANSÖKAN OM BIBLIOTEKSKORT

Dina personuppgifter kan komma att delas med Järfälla kommuns redovisningsenhet
eller Svea Ekonomi vid eventuella fakturaärenden. För att uppfylla ändamålen med
vår behandling av dina personuppgifter delar vi dina personuppgifter med företag som
tillhandahåller tjänster till oss som personuppgiftsansvarig. Dessa företag får endast
behandla dina personuppgifter enligt våra uttryckliga instruktioner och får inte använda
dina uppgifter för egna ändamål. De är även skyldiga enligt lag och avtal att skydda
dina uppgifter.
Dina personuppgifter kan komma att lämnas ut enligt offentlighetsprincipen om någon
begär att få ta del av allmänna handlingar från Järfälla kommun och uppgifterna inte
omfattas av sekretess (uppgifter om bibliotekslån omfattas av sekretess).
PERSONUPPGIFTSANSVARIG
Kultur-, demokrati- och fritidsnämnden, Järfälla kommun (organisationsnummer:
212000-0043) är personuppgiftsansvarig och bestämmer ändamål och medel för
behandlingen.
Kontaktuppgifter:
Postadress: Järfälla kommun, 177 80 Järfälla
Tel: 08-580 285 00

