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□ 

Indmeldelsesblanket 
For børn og unge under 18 år som låner på Faaborg-Midtfyn Bibliotekerne 

Barnet/den unge 

Navn 

CPR-nr. eller udlændingenr. og fødselsdato 

Adresse 

Postnr. By 

Mobil Mail 

Tilknyttet biblioteksafdeling 

Ønskes bibliotekslånerkort Ønskes sundhedskort anvendt som lånerkort 

Barnet/den unge skal vise gyldig legitimation i form af sundhedskort, pas eller lign. ved låneroprettelse på 

Faaborg-Midtfyn Bibliotekerne 

Forældre/værge 

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 hæfte økonomisk og til at betale de beløb, som måtte 

opkræves af Faaborg-Midtfyn Bibliotekerne, Faaborg-Midtfyn Kommune og Skat ved manglende 

overholdelse af reglerne for udlån af materialer. 

Forælderens/værgens navn 

CPR-nr. eller udlændingenr. og fødselsdato 

Adresse 

Postnr. By 

Mobil Mail 

Reservationsbeskeder/afleveringspåmindelser/hjemkaldelser sendes: 

pr. SMS** til (sæt ét kryds): Forælder/værge Barnet/den unge 

pr. mail** til (sæt ét kryds): Forælder/værge Barnet/den unge 

** Biblioteket opfordrer forældre/værge til at vurdere om meddelelser skal tilgå til dem selv eller 

barnet/den unge. Besked om inkasso/inddrivelse af gæld vil dog altid blive sendt til forældre/værge. 

Dato Forælder/værges underskrift 

Faaborg-Midtfyn Bibliotekerne, Herregårdscentret 17, 5600 Faaborg, tlf. +45 7253 8100 

bibliotek@fmk.dk - www.fmbib.dk 

http://www.fmbib.dk/
mailto:bibliotek@fmk.dk


   

      
            

    

 

 

  

  

      

  

    
                

  

        

            

           

       

           
   

       

      

              
    

            
    

       
 

             
     

  
 

   
       

               
        

      
 

      
     
      
     

     
       

Oplysninger om vores behandling af dine personoplysninger mv. 

1. Vi er den dataansvarlige – hvordan kontakter du os? 
Faaborg-Midtfyn Kommune er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som vi har modtaget om dig. 
Du finder vores kontaktoplysninger nedenfor. 

Faaborg-Midtfyn Kommune 

Tinghøj allé 2 

DK-5750 Ringe 

CVR-nr.: 29188645 

Telefon: +45 72 53 05 30 

Mail: fmk@fmk.dk 

2. Kontaktoplysninger på databeskyttelsesrådgiveren 
Hvis du har spørgsmål til vores behandling af dine oplysninger, er du altid velkommen til at kontakte vores 
databeskyttelsesrådgiver. 

Du kan kontakte vores databeskyttelsesrådgiver på følgende måder: 

 På e-mail: Skriv sikkert som borger - Borger eller link: https://www.borger.dk/ 

 Er du leverandør: Skriv sikkert på mail som virksomhed - Virksomhed 

 På telefon: +45 72 53 05 30 

 Ved brev: Faaborg-Midtfyn Kommunes Borgerservice, Tinghøj Allé 2, 5750 Ringe eller Mellemgade 15, 5600 
Faaborg, att. ”Databeskyttelsesrådgiver”. 

3. Formålene med og retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger 

Vi behandler dine personoplysninger til følgende formål: 

 Registrering af udlån af bøger og andre materialer på bibliotekerne i Faaborg-Midtfyn Kommune iflg. 
bibliotekets reglement: https://fmbib.dk/page/regler-takster 

 Adgang for kommunens borgere til licensbelagte elektroniske tjenester, som kræver lånertjek hos Faaborg-
Midtfyn Bibliotekerne (f.eks. eReolen, Filmstriben) 

Retsgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger følger af: 

 LBK nr 100 af 30/01/2013 Bekendtgørelse af lov om biblioteksvirksomhed (Biblioteksloven), særligt §35 om 
fastsættelse af et reglement for brugernes benyttelse: 
https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=145152 

4. Kategorier af personoplysninger 
Vi behandler følgende kategorier af personoplysninger om dig: 

 Al behandling af sager i kommunen, hvor borgere nævnes, indeholder som minimum personoplysninger. I 
mange tilfælde vil sagsbehandlingen ligeledes omfatte personfølsomme oplysninger, og i ganske få tilfælde, 
vil oplysninger om strafbare forhold. 

 I dette konkrete tilfælde behandles følgende oplysningstyper: 
o Personoplysninger [ X ] 

o Personfølsomme oplysninger [ X ] 
o Strafbare forhold [ ] 

5. Modtagere eller kategorier af modtagere 
Vi videregiver eller overlader dine personoplysninger til følgende modtagere: 

https://post.borger.dk/?logon=borger&function=inbox&mailboxid=21235
https://www.borger.dk/
https://post.virk.dk/?logon=virksomhed&function=inbox&mailboxid=21235
https://fmbib.dk/page/regler-takster
https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=145152
mailto:fmk@fmk.dk


     

      
               

  

    
          

 

     
                  

        

              
               

         

   
                 

           

   

                    

   

            

  

              
   

    

                 
            

            
  

  

               
           

   

             
          

                
 

   
              

        

 Godkendte databehandlere i forbindelse med bibliotekernes udlånssystem. 

6. Hvor dine personoplysninger stammer fra 
Dine personoplysninger hidrører fra din egen udfyldelse af ovenstående blanket, samt fra opslag på adresse og navn i 
CPR-registret. 

7. Opbevaring af dine personoplysninger 
Vi opbevarer dine personoplysninger i henhold til arkivlovgivningen regler. Læs mere om reglerne her: 
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=183862. 

8. Retten til at trække samtykke tilbage 
Du har til enhver tid ret til at trække dit samtykke tilbage. Dette kan du gøre ved at kontakte os på de 
kontaktoplysninger, der fremgår ovenfor i punkt 1. 

Hvis du vælger at trække dit samtykke tilbage, påvirker det ikke lovligheden af vores behandling af dine 
personoplysninger på baggrund af dit tidligere meddelte samtykke og op til tidspunktet for tilbagetrækningen. Hvis du 
tilbagetrækker dit samtykke, har det derfor først virkning fra dette tidspunkt. 

9. Dine rettigheder 
Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig. 

Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder skal du kontakte os. 

Ret til at se oplysninger (indsigtsret) 

Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger. 

Ret til berigtigelse (rettelse) 

Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet. 

Ret til sletning 

I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle 
sletning indtræffer. 

Ret til begrænsning af behandling 

Du har visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset 
behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med 
henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige 
samfundsinteresser. 

Ret til indsigelse 

Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores eller lovlige behandling af dine personoplysninger. Du kan 
også gøre indsigelse mod behandling af dine oplysninger til direkte markedsføring. 

Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet) 

Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og 
maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring. 

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på 
www.datatilsynet.dk. 

10. Klage til Datatilsynet 
Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine 
personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk. 

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=183862
http://www.datatilsynet.dk/
http://www.datatilsynet.dk/
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