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Personuppgiftsbiträdesavtal enligt gällande rätt 
avseende personuppgiftsskydd Bibblix  

 

BILAGA –  

Instruktion avseende behandling av personuppgifter 

 

PuB får endast behandla personuppgifter, för PuA:s räkning enligt 

nedanstående instruktion.  

Samtliga angivelser av ’Artikel’ refererar till artiklar i 

Dataskyddsförordningen (EU) 2016/679. 

 

Registerinformation 

Personuppgifts-

behandlingens namn 

Barnbiblioteksappen Bibblix 

Systemets namn Bibblix 

Systemets fysiska 

placering 

Inom EU/EES 

Behandling av Personuppgifter (PU) – användare  

Vilka kategorier av 

registrerade behandlas 

Anställda i kommuner som nyttjar administrativa 

och redaktionella funktioner i Systemet 

Behandlingens syfte 

(Artikel 30.1b) 

Att möjliggöra administration av användare av 

appen, samt redaktionell beståndskontroll av 

innehållet i Systemet 

Vilka kategorier av 

personuppgifter 

behandlas  

(Artikel 30.1c) 

Namn, e-postadress, roll, kommun-ID, ip-adress 

Hur har person-

uppgifterna förvärvats 

(Artikel 30.1c) 

Från de registrerade, eller deras ombud 

Laglig grund för 

behandling av 

personuppgifter 

(Artikel 6) 

6.1 b), c), e) och f) 

Lagringstid 

(Artikel 5.1e / 30) 

Under den nyttjandetid som avtalats mellan 

Sambruk och de kommuner som nyttjar 

Systemet 
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Behandling av Personuppgifter (PU) – låntagare  

Vilka kategorier av 

registrerade behandlas 

Låntagare, registrerade vid ett folkbibliotek, som 

använder Systemet för nedladdning av e-böcker 

Behandlingens syfte 

(Artikel 30.1b) 

Att hantera tidsbegränsat lån av digitala medier i 

form av e-böcker gentemot låntagaren. 

Dessutom kan användaren få tips och annan info 

relaterat till det utbud av digitala medier som 

finns att tillgå. 

Vilka kategorier av 

personuppgifter 

behandlas  

(Artikel 30.1c) 

Låntagarens ID (bibliotekets lånekort-nummer), 

ip-nr, device ID och kommun-ID 

Hur har person-

uppgifterna förvärvats 

(Artikel 30.1c) 

Från den registrerade, samt kommunens 

bibliotekssystem 

Laglig grund för 

behandling av 

personuppgifter 

(Artikel 6) 

6.1 b) 

Lagringstid 

(Artikel 5.1e / 30) 

Under den tid som låntagaren finns registrerad 

vid ett folkbibliotek, annars; under den tid e-

boken finns till låntagarens förfogande, samt 36 

månader efter avslutat lån. 

Personuppgiftsunderbiträden 

Underbiträdets namn Ballou Internet Services AB 

Behandlingsplats Inom EU/EES 

Kontaktuppgifter Patrik Stjerna 

0455-55588 

patrik.stjerna@ballou.se 

  

Underbiträdets namn Axiell Media AB 

Behandlingsplats Inom EU/EES 

Kontaktuppgifter Eva Houltzén 

0706-902267 

eva.houltzén@axiell.se 

Överföring till tredje land (utanför EU/EES) 

Omfattning av 

överföringen av PU 

N/A 
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Säkerhet för Personuppgifter 

Ange skyddsåtgärder, 

enligt Artikel 32 

Tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa en 
säkerhetsnivå som är lämplig i förhållande till risken, 
inbegripet, när det är lämpligt grundar sig på Artikel 32 – 
EU allmän dataskyddsförordning ”Säkerhet i samband med 
behandlingen”: 

Tillräckliga tekniska och organisatoriska åtgärder vidtas 

för att skydda de personuppgifter som behandlas enligt 

Avtalet mot olyckshändelse, ändringar, otillåten åtkomst 

eller spridning, samt mot varje annat slag av otillåten 

behandling. 

Åtgärder är anpassade till en nivå som är lämplig med 

hänsyn till hur känsliga personuppgifterna är, de särskilda 

risker som finns, befintliga tekniska möjligheter och 

genomförandekostnader. 

PuB säkerhetspolicy uppfyller de krav som ställs på 

hantering av personuppgifter av samtliga slag ex rutiner 

för loggning, behörighetstilldelning och hantering av 

säkerhetsincidenter. PuA ges tillgång till relevanta 

dokument och material. 

Personuppgiftsincidenter rapporteras till PuA, utan 

onödigt dröjsmål efter att PuB fått vetskap om 

personuppgiftsincident (Artikel 33). PuA underrättas 

skriftligen inom 24 timmar.  

Anslutning till Uppförandekod eller Certifiering (Artikel 

40) överenskoms med PuA. 

Vid avtals upphörande överlämnas alla personuppgifter 

enligt överenskommelse med PuA och raderas därefter av 

PuB. 

 


