Tyhjennä lomake

TIETOSUOJASELOSTE
Henkilötietolaki (523/1999) 10 ja 24§
Lue täyttöohjeet ennen selosteen täyttämistä.
Käytä tarvittaessa liitettä.

1
Rekisterinpitäjä

Laatimispäivä

13.11.2018

Nimi (y-tunnus)

Pudasjärven kaupunki, kirjasto (0188962-2)
Osoite

Tuulimyllyntie 4, 93100 Pudasjärvi
Muut yhteystiedot (esim. puhelinvirka-aikana, sähköpostiosoite)

Kirjastonjohtaja Outi Nivakoski, 040 560 9297, outi.nivakoski@pudasjarvi.fi
Nimi

2
Outi Nivakoski
Yhteyshenkilö rekisteriä Osoite
koskevissa Tuulimyllyntie 4, 93100 Pudasjärvi
asioissa
Muut yhteystiedot (esim. puhelinvirka-aikana, sähköpostiosoite)

040 560 9297, outi.nivakoski@pudasjarvi.fi
3
Rekisterin
nimi

Pudasjärven kirjaston kotipalveluasiakasrekisteri

4
Rekisteriä käytetään Pudasjärven kaupunginkirjaston kotipalveluasiakassuhteiden
Henkilötietojen käsittelyn hoitoon.
tarkoitus
Asiakkaan henkilötunnuksen käsittely perustuu asiakkaan yksiselitteisen ja luotettavan

yksilöimisen tarpeeseen.

5
Rekisterin
tietosisältö

6
Säännönmukaiset
tietolähteet

Rekisteri sisältää kotipalveluasiakkaiden tiedot:
- nimi (sukunimi ja etunimet)
- henkilötunnus
- osoite
- puhelin
- sähköposti
- ilmoitus kotipalvelu-asiakkaaksi
- yhteyshenkilö
- kotipalveluasiakkaan aineistotoiveet
- lähiomaisen nimi ja puhelinumero
- käytitiheys
- aineiston määrä
Kotipalveluasiakkaaksi liittymisen, lomakkeen täyttämisen ja suostumuksen yhteydessä
annetut tiedot tallennetaan kotipalvelukansioon ja asiakkuudessa syntyneet lainaus-,
Henkilö-jajamuut
yhteystiedot
saadaan asiakkaalta.
varaustiedot säilytetään
kirjastojärjestelmän asiakasrekisterissä (rekisteriseloste
OUTI-kirjastojen asiakasrekisteri sekä OUTI-kirjastojen sotusiilo).
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6
Säännönmukaiset
tietolähteet
(jatkoa)
7
Rekisterin tietoja ei luovuteta EU:n tai ETA-alueen ulkopuolelle. Rekisterinpitäjä ei luovuta
Tietojen
säännönmu- Asiakkaiden henkilötietoja ulkopuolisille, paitsi Suomen viranomaistoimien niin
kaiset luovu- edellyttäessä.
tukset

8
Tietojen siir- Rekisterin tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.
to EU:n tai
ETA:n ulkopuolelle
9
Rekisterin
suojauksen
periaatteet

A Manuaalinen aineisto

Ilmottautumislomakkeet säilytetään kansiossa, kirjaston toimiston lukitussa kaapissa.
Lomakkeet ovat vakituisen kirjastohenkilökunnan käytettävissä. Säilytysaika asiakkuuden
ajan + 1 vuosi. Henkilökuntaa sitoo työsopimuksessa määritelty vaitiolovelvollisuus.

B ATK:lla käsiteltävät tiedot

Asiakastietoja ei käsitellä ATK:lla.

10
Tarkastusoikeus

Asiakas voi tarkastaa kyseiseen rekisteriin tallennetut tietonsa. Kirjallinen pyyntö tulee
osoittaa rekisterinpitäjän nimeämälle yhteyshenkilölle. Tarkastaminen tapahtuu kirjaston
tiloissa ja henkilöllisyys tarkastetaan. Tietoja ei välitetä sähköisesti.

11
Oikeus vaatia tiedon
korjaamista

Jokaisella on oikeus vaatia itseään koskevan virheellisen tiedon korjaamista. Pyyntö tulee
osoittaa kirjallisena rekisterinpitäjän nimeämälle yhteyshenkilölle.

12
Muut henkilötietojen
käsittelyyn
liittyvät
oikeudet

Tulosta

