
FS-15-012-15 

RT 1909988 

 

2015-09-01 15:27:09 <Berit.Kletthagen@hil.no> - Ticket created [Reply] [Comment] [Forward] 

Subject: Er det mulig å få lagt inn informasjon i akseptansetypen for Felles låneregister? 

Date: Tue, 1 Sep 2015 13:26:50 +0000 

To: "fs-support@usit.uio.no" <fs-support@usit.uio.no> 

From: "Berit Kletthagen" <Berit.Kletthagen@hil.no> 

 

Hei, 

 

Biblioteket har spurt om muligheten for å få lagt ut mer informasjon til studentene om hva overføring 

av informasjon til Felles låneregister innebærer. 

Datatilsynet har gitt ut en mal<https://www.datatilsynet.no/personvern/Samtykke/ [Open URL]> for når 

behandlingsansvarlig innheter samtykkeerklæring, og bl.a skal det opplyses/informeres om hva 

data'ne skal brukes til og hvor lenge. 

 

Akseptansetypen FLR-Overføring av informasjon til Felles Lånerregister er en felleskode uten 

mulighet for oss å redigere. 

 

Akseptansetypen har et felt for HJELP hvor det ikke er registrert inn informasjon. Kan dere legge inn 

opplysninger her om FLR ? Eller er det vurdert at det er tilstrekkelig med informasjonen som ligger 

under tekstfeltet: Hvis du svarer "Ja" kan du også bruke studenkortet ditt som lånekort på andre 

bibliotek som er med i ordningen. 

 

Date: Tue, 15 Sep 2015 13:05:45 +0000 

From: "Berit Kletthagen" <Berit.Kletthagen@hil.no> 

 

Hil aktiviserte overføringen av info til FLR først nå i vinter.  

Biblioteket har som sagt begynt å stille spørsmål til denne ordningen ift bl.a om studentene for god nok 

informasjon for å vurdere et eventuelt samtykke, og nå sist har biblioteket vurdert det lite 

hensiktsmessig å overføre denne informasjonen til FLR. Årsaken til det er at studentene selv må gi 

beskjed til FLR hvis de ikke vil være registrert etter studietiden, adresseendringer o.l. 

Så vi skrur av igjen denne funksjonaliteten. 

 

Et forslag til tekst er tatt fra nettstedet til Det nasjonale lånekortet: http://www.lanekortet.no/ [Open 

URL] 

 

• Det lagres bare opplysninger som ikke er sensitive i personopplysningslovens forstand. 

Fødselsnummer er nødvendig for entydig identifikasjon av personer, men lagres i kryptert form slik at 

fødselsnumrene ikke kan rekonstrueres og misbrukes. 

• Adresseopplysningene vil ikke bli solgt eller gitt videre til andre instanser.  

• Det lagres ikke opplysninger om utlån, reserveringer, svartelistinger og andre forhold mellom låneren 

og det enkelte bibliotek. 

• All kommunikasjon mellom det enkelte bibliotek og det sentrale lånerregisteret er kryptert og 

beskyttet av brukernavn og passord. 

• Opplysningene vil bli oppbevart til låneren krever dem fjernet eller et av bibliotekene låneren er 

tilknyttet mottar melding om dødsfall. 

• Du kan se hvilke opplysninger som til enhver tid er lagret om deg ved å oppsøke internettadressa 

https://fl.lanekortet.no/laanekort/innsyn.php [Open URL]. Du kan kreve opplysningene endret eller 

slettet i alle bibliotekene du bruker kortet. 

 

Mvh 

Berit 
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