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Wat is Mijn Bibliotheek? 

Mijn Bibliotheek is een servicelaag die een klant van een bibliotheek kan identificeren en 

autoriseren om een bepaalde toepassing te gebruiken. Hiervoor dient een klant zich te 

registreren in Mijn Bibliotheek met een geldig lidmaatschap van een bibliotheek. Mijn 

Bibliotheek geeft dan toegang tot twee soorten gekoppelde toepassingen:  

● de online services van de bibliotheek: abonnement bekijken, uitleningen bekijken en 

verlengen, reserveren en status van reserveringen bekijken, openstaande schulden 

bekijken, leenhistoriek (indien geactiveerd) bekijken, aankoopsuggesties doen, ... 

● de digitale collecties van de bibliotheek: Gopress krantenarchief, Fundels, 

CloudLibrary e-boeken, Dalton filmaanbod (afhankelijk van het aanbod van de 

bibliotheek), ... 

 

Bibliotheekmedewerkers kunnen voor beheerdoeleinden werken met Mijn Bibliotheek-

administratie (zie verder).  

 

Mijn Bibliotheek slaat als servicelaag zelf maar een beperkt aantal persoonsgegevens op 

(die hoofdzakelijk dienen voor identificatie en autorisatie). Mijn Bibliotheek is gekoppeld met 

webservices van het Bibliotheeksysteem en providers van digitale collecties. Mijn Bibliotheek 

is ook de interface voor de online services van de bibliotheek in het bibliotheeksysteem. 

Deze rol wordt eind 2018 overgenomen door Bibliotheekwebsites.  

 

Bibliotheekwebsites slaat zelf geen persoonsgegevens op, maar is vanaf het najaar van 

2018 de interface voor Mijn Bibliotheek en de nieuwsbrieftoepassing Mailchimp. 

Bibliotheekwebsites plaatst wel cookies om via bv. Google Analytics anonieme of 

geaggregeerde gegevens te verzamelen zoals klik- en kijkgedrag, browser type of IP-adres, 

het besturingsprogramma dat wordt gebruikt of de domeinnaam van de website langs waar 

iemand naar de website komt, of waarlangs iemand die verlaat. Dit maakt het mogelijk om 

Bibliotheekwebsites permanent te optimaliseren voor de gebruikers (zie ‘GDPR en 

Bibliotheekwebsites’).  
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Welke gegevens worden verwerkt en voor welke doeleinden? 

Moment van verstrekken van de gegevens  

Door de klant 

Bij het (eenmalig) registreren in Mijn Bibliotheek worden een aantal persoonsgegevens 

opgevraagd.  

 

Bij het registreren in Mijn Bibliotheek dient de klant van de bibliotheek zijn bibliotheek te 

kiezen en zijn bibliotheekpasnummer en paswoord eenmalig in te geven. Daarna kan hij een 

profiel aanmaken met gebruikersnaam, e-mailadres en zelfgekozen paswoord. Bijkomend 

worden ook zijn gemeente, geslacht en geboortedatum gevraagd. 

 

Bij het (periodiek) aanmelden in Mijn Bibliotheek dient de klant gebruikersnaam, e-mailadres 

en zelfgekozen paswoord in te geven. De klant krijgt ook een uniek mijnbibliotheek-id in Mijn 

Bibliotheek. 

 

Door de bibliotheekmedewerker 

De bibliotheekmedewerker krijgt op dit moment toegang tot Mijn Bibliotheek via een login per 

bibliotheek. De bedoeling is om dit te vervangen door een persoonlijke login met 

verschillende autorisatiemogelijkheden. Dan zullen gebruikersnaam, e-mailadres en 

paswoord van de bibliotheekmedewerker worden opgevraagd. Omdat dit nog niet het geval 

is, wordt hier verder niet op ingegaan. 

Welke gegevens worden verwerkt? 

● Identificatiegegevens: gebruikersnaam, e-mailadres; 

● RR-nummer en/of SZ-nummer: indien de klant de e-id gebruikt als bibliotheekpas; 

● Bibliotheekgegevens: bibliotheek, bibliotheekpasnummer, paswoord; 

● Persoonlijke kenmerken: gemeente, geslacht, geboortedatum (enkel voor 

geanonimiseerde statistische verwerking; geslacht is optioneel in te vullen); 

● Andere: lijstjes van geselecteerde titels. 

Voor welke doeleinden worden de gegevens verwerkt? 

● Identificatie- en autorisatiedoeleinden: identificatie en autorisatie van de klant in de 

Mijn Bibliotheek-toepassing en de gekoppelde Bibliotheeksystemen;  

● Beheerdoeleinden: bibliotheekmedewerkers hebben toegang tot de Mijn Bibliotheek-

administratie waar ze klanten kunnen opzoeken. Ze kunnen van een klant de 

profielgegevens van Mijn Bibliotheek (gebruikersnaam, e-mail, paswoord, gemeente, 

geslacht, geboortedatum) bekijken en aanpassen, systeemwaarden (user-id, 

aanmaakdatum profiel, laatste logindatum) bekijken en de abonnementsgegevens uit 

het Bibliotheeksysteem (bibliotheek, bibliotheekpasnummer, naam, adres, gemeente, 

telefoon, e-mail, vervaldatum, status) bekijken. De IT-leverancier van Mijn Bibliotheek 

heeft toegang tot de databank voor onderhoud,  hosting, support en helpdesk. 

● Direct marketing: communicatie over bibliotheekdiensten die verband houden met 

Mijn Bibliotheek; 

● Geanonimiseerde statistische verwerking: bibliotheekmedewerkers hebben toegang 

tot Mijn Bibliotheek-administratie waar ze rapporten kunnen inzien van het gebruik 
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van de toepassing door hun klanten op basis van geanonimiseerde statistische 

verwerking (bv. aantal verlengingen in de bibliotheek met filters op gemeente, 

geslacht en leeftijd, gebruik, gebruik digitale collecties); 

● Uitwisseling van gegevens: koppeling met Bibliotheeksysteem (bv. verlengen 

uitleningen, reserveren, aanpassen e-mailadres; zie ‘GDPR en Provinciale 

Bibliotheeksystemen’) en Toepassingen digitale content (consumers Mijn 

Bibliotheek). Dit is noodzakelijk om de toegang tot de digitale collecties van de 

bibliotheek te kunnen aanbieden aan de klanten van bibliotheken die een 

abonnement hebben op de betreffende digitale collectie. 

Waar worden de gegevens bewaard? 

Amazon Webservices hosting in Ierland. 

Wie heeft toegang tot de gegevens? 

● Bibliotheekmedewerkers hebben toegang tot de Mijn Bibliotheek-administratie waar 

ze klanten van hun eigen bibliotheek kunnen opzoeken, voor de hierboven vermelde 

beheerdoeleinden; 

● Bepaalde Cultuurconnectmedewerkers hebben toegang tot de Mijn Bibliotheek-

systeemadministratie in functie van beheerdoeleinden en helpdesk;  

● Medewerkers van de leverancier van de Mijn Bibliotheek-toepassing hebben toegang 

tot het Mijn Bibliotheek-systeem in functie van ontwikkeling, hosting, support en 

helpdesk;  

● Medewerkers van de leveranciers van digitale collecties hebben toegang tot de 

bibliotheek en mijnbibliotheek-id van de klant, in functie van identificatie- en 

autorisatiedoeleinden en anonieme statistische verwerking.  

Verwerkingsverantwoordelijke, verwerker en subverwerker 

De openbare bibliotheken (of lokale besturen) zijn verwerkingsverantwoordelijken aangezien 

de verwerkingen gebeuren in functie van de eigen doelstellingen, namelijk het toegang 

verschaffen aan de eigen leden tot de online services van de bibliotheek. Cultuurconnect is 

verwerker, maar als aanbieder en inrichter van het platform Mijn Bibliotheek ook 

verwerkingsverantwoordelijke voor het loginsysteem en de rapportering ervan. De 

leverancier van Mijn Bibliotheek is subverwerker. Ook de leveranciers van digitale collecties 

die gebruik maken van het Mijn Bibliotheek loginsysteem zijn subverwerkers. 

 

 


