Tietosuojaseloste

1 (3)

Rekisterinpitäjän informointi
rekisteröidylle
EU:n yleinen tietosuoja-asetus,
(2016/679), artiklat 13 ja 14

Henkilörekisterin tiedot
1. Rekisterin nimi
Lapin kirjasto-yhteisjärjestelmän lainauksenvalvonnan asiakasrekisteri
2. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Kirjastopalveluiden tuottaminen
3. Rekisterinpitäjä
Lapin kirjasto -ryhmän kirjastot, jotka on lueteltu yhteystietoineen liitteessä Lapin kirjastoyhteisjärjärjestelmän kirjastot yhteystietoineen
4. Rekisteristä vastaava viranhaltija, tehtävänimike ja yhteystiedot
Pasi Rantanen, vs. kirjastotoimenjohtaja
pasi.rantanen(at)rovaniemi.fi
Puh. 016-3221 (vaihde)
5. Rekisterin yhteyshenkilö ja yhteystiedot
Leena Kinnunen, erikoiskirjastonhoitaja
leena.kinnunen(at)rovaniemi.fi
Puh. 016-3221 (vaihde)
6. Tietosuojavastaava ja yhteystiedot
Virpi Stenberg
Sähköposti: tietosuojavastaava(at)rovaniemi.fi
Puhelin: 016-3221 (vaihde)
7. Rekisterin henkilötietojen käsittelyä on ulkoistettu toimeksiantosopimuksella
Ei
Kyllä
tarvittaessa lisätietoa ulkoistetusta käsittelystä
Rovaniemen kaupungin toimeksiannosta ulkopuoliset palveluntuottajat käsittelevät
henkilötietoja kaupungin lukuun sopimuksen edellyttämässä laajuudessa. Lisäksi rekisterin
sähköisten tietojärjestelmien ja niiden palvelimien ylläpitotehtäviin ja sovellusasiantuntijatukeen
liittyy toimeksiantoja.
8. Henkilötietojen käsittelyn lainmukaisuus
A)
Yleinen etu/Julkisen vallan käyttö Mikä?
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Lakisääteinen velvoite
Tietosuoja ja tietojen käsittely:
EU:n yleinen tietosuoja-asetus (2016/679)
Tietosuojalaki (1.1.2019 alkaen)
Laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta (621/1999)
Laki yleisistä kirjastoista (1492/2016)
Suostumus
Sopimuksen täytäntöönpano
B)
Rekisteri on viranomaistoiminnan rekisteri
Rekisteri on julkishallinnon vapaaehtoisen tehtävän rekisteri
C)
Rekisterin tietoja käytetään automatisoituihin yksittäispäätöksiin, profilointi mukaan lukien
Ei
Kyllä Mihin?

Henkilörekisterin henkilötiedot, tietolähteet ja tietojen luovutus
9. Rekisterissä olevat henkilötiedot
Kuvaus rekisteröityjen ryhmistä ja henkilötietoryhmistä
Rekisteri sisältää tiedot Enontekiön, Inarin, Kemin, Kemijärven, Keminmaan, Kittilän,
Kolarin, Muonion, Pelkosenniemen, Pellon, Posion, Ranuan, Rovaniemen, Sallan,
Savukosken, Simon, Sodankylän, Tervolan, Tornion, Utsjoen ja Ylitornion kirjastojen
asiakkaista.
Kirjastonhallinnan tiedot:
- kirjastokortin numero
- pääasiallinen asiointikirjasto
- asiakastyyppi (esim. henkilö- tai lapsiasiakas)
Asiakkaan tiedot:
- nimi (sukunimi ja kaikki etunimet)
- syntymäaika
- sukupuoli
- varaustunniste
- osoite
- puhelinnumero
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- sähköpostiosoite
- kirjastojärjestelmän sisäinen ID-numero
- rekisteröintipäivä
- vanhentumispäivä
- kaksi vapaatekstikenttää huomautuksia varten
- verkkokirjaston käyttäjätunnus (vain asiakkaan nähtävissä)
- salasana (salattuna, salausta ei voi purkaa eikä sitä pääse katsomaan)
- käyttäjätilin huomautukset (tarkista osoite, kortti kadonnut)
- asiakkaan rajoitukset (vapaasanakenttä)
- muut määritteet ja tunnukset: omatoimikirjaston käyttö (kielletty)
- muut määritteet ja tunnukset: sotu-avain
- asiakkaan viestiasetukset: palautuskuitin, saapumisilmoituksen, eräpäiväilmoituksen,
ennakkoilmoituksen ja lainauskuitin lähetystapa ja ennakkoilmoitusaikataulu
- tekstiviestien vastaanottonumero
- asiakkaan maksut
- muutosloki, johon kertyy asiakkaan tietoihin tehdyt muutokset
- tilastot, johon kertyy asiakkaan lainaustilasto lukuina
- asiakkaan tekemät hankintaehdotukset
- asiakkaalle lähetetyt ilmoitukset
- asiakkaan voimassa olevat lainat ja varaukset
- lainahistoriatiedot (vain pääkäyttäjät näkevät, asiakas itse näkee verkkokirjastossa) asiakkaan nimi, osoite, puhelinnumero ja sähköpostiosoite
- asiakasryhmä (lapsi, aikuinen jne.), äidinkieli, kotikunta
- kirjastokortin numero ja tunnusluku salattuna
- alaikäisen huoltajan nimi (alle 15 vuotta)
- huollettavat
- perheen lainat
- tilastotietoina: asiakaslaji, rekisteröintipäivä, lainojen määrä ja varausten määrä
- huomautustietoina: lainauskielto, lähetetty lasku, ei omatoimikirjaston käyttöä ja
lähetetty lasku
Kotipalveluasiakkaiden tiedoista säilytetään yllä mainittujen tietojen lisäksi asiakkaan
lainahistoria ja lainamieltymykset.
Kotipalveluasiakkaaksi liittymisen, palvelusopimuksen solmimisen ja suostumuksen
yhteydessä annetut tiedot tallennetaan ja asiakkuudessa syntyneet lainaus-, varaus- ja
muut tiedot säilytetään kirjastojärjestelmän asiakasrekisterissä.
Tietoja käytetään aineistonvalinnassa kotipalveluasiakkaalle.
Tietojen säilytysaika päättyy asiakkaan kuolemaan tai asiakasuhteenpäättymiseen + 2 vuotta.
Asiakas voi halutessaan peruuttaa suostumuksensa milloin tahansa, minkä jälkeen
tiedot vanhoista lainoista ja kiinnostuksen kohteista hävitetään.
10. Rekisteritietojen ylläpitojärjestelmät (järjestelmän/sovelluksen nimi/nimet)
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Koha-kirjastojärjestelmä
Koha-verkkokirjasto
Lapinkirjasto.finna.fi - verkkokirjasto
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11. Rekisterissä on manuaalista (paperi) aineistoa
Ei
Kyllä
12. Rekisterin tietolähteet
Asiakas
Väestörekisterikeskus.
13. Tietojen suojaamisen periaatteet
Tietojen säilytystä, arkistointia, hävittämistä ja muuta käsittelyä ohjataan
arkistonmuodostussuunnitelmilla ja tietoturva- ja tietosuojaohjeistuksella. Rekisteriin sähköisesti
tallennetut tiedot on suojattu niin, että niitä pääsee katsomaan vain siihen oikeutettu henkilö.
Manuaaliset tiedot säilytetään lukituissa tiloissa kulunvalvonnan takana. Jokainen käyttäjä
hyväksyy Tietojen ja tietojärjestelmien käyttöä ja salassapitoa koskevan sitoumuksen
käyttöoikeudet saadessaan.
14. Rekisterissä olevien henkilötietojen luovutus
Tietojen säännönmukainen luovutus
Ei
Kyllä Minne?
Tietojen luovutuksen peruste

15. Rekisterin tietojen siirto kolmanteen maahan tai kansainväliselle järjestölle (EU:n tai
Euroopan talousalueen (ETA) ulkopuolelle)
Ei
Kyllä
Minne?
16. Henkilötietojen säilytysajat/Säilytysajan määrittämiskriteerit
Rekisteristä poistetaan asiakastiedot, joita asiakas ei ole käyttänyt kolmeen vuoteen ja joihin ei
liity selvittämättömiä asioita (esim. maksamattomia maksuja). Poistot tehdään kerran vuodessa.
17. Rekisteröidyn oikeudet
Rekisteröidyn oikeudet ja niiden toteuttamiseen liittyvät ohjeet löytyvät Rovaniemen kaupungin
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internet sivuilta osoitteesta https://www.rovaniemi.fi/fi/Palvelut/Tietosuoja/Sinun-oikeutesi sekä
kaupungin kirjaamosta.

Dokumenttia muokattu: 18 / 11 2019

Liite Lapin kirjasto-yhteisjärjestelmän lainauksenvalvonnan asiakasrekisterin tietosuojaselosteeseen
Ryhmän yhteinen sähköpostiosoite: palaute(at)lapinkirjasto.fi
KIRJASTOT YHTEYSTIETOINEEN:
Rovaniemen kaupunginkirjasto – Lapin maakuntakirjasto
Pasi Rantanen, vs. kirjastotoimenjohtaja
Jorma Eton tie 6, 96100 Rovaniemi
pasi.rantanen(at)rovaniemi.fi
puh. 016 322 2460
http://www.rovaniemi.fi/kirjasto
Enontekiön kunnankirjasto
Heli Nurmi, Viestintä- ja kulttuurikoordinaattori
Puistomäentie 2, 99400 Enontekiö
heli.nurmi(at)enontekio.fi
puh. 040 5380712
http://enontekio.fi/liikunta-ja-vapaa-aika/kirjasto/
Inarin kunnankirjasto
Eija Leivo, kirjastotoimenjohtaja
Piiskuntie 4, 99800 Ivalo
eija.leivo(at)inari.fi
puh. 040 830 4886
http://www.inari.fi/kirjasto/
Kemin kaupunginkirjasto
Esko Nousiainen, vs. kirjastotoimenjohtaja
Marina Takalon katu 3, 94100 Kemi
esko.nousiainen(at)kemi.fi
puh. 040 487 3162
http://www.kemi.fi/kirjasto/
Keminmaan kunnankirjasto
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Katri Kela, kirjastotoimenjohtaja
Väylätie 6, 94400 Keminmaa
katri.kela(at)keminmaa.fi
puh.040-8493678
www.keminmaa.fi/kirjasto
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Kemijärven kaupunginkirjasto
Marja-Leena Vaarala, johtava kirjastonhoitaja
Hietaniemenkatu 5, 98100 Kemijärvi
marja-leena.vaarala(at)kemijarvi.fi
puh. 0400 157 716
https://www.kemijarvi.fi/fi/asukkaalle/hyvinvointipalvelut/kulttuuri_ja_vapaa-ajanpalvelut/kirjasto/
Kittilän kunnankirjasto
Raili Sirkka, kirjastotoimenjohtaja
Kirjatie 1, 99100 Kittilä
raili.sirkka(at)kittila.fi
puh. 040 506 0042
http://www.kittila.fi/kirjasto
Kolarin kunnankirjasto
Kyösti Satokangas, kirjasto- ja kulttuuritoimenjohtaja
Isopalontie 2, 95900 Kolari
kyosti.satokangas(at)kolari.fi
puh. 040 489 5015
http://www.kolari.fi/fi/koulutus-opiskelu-ja-varhaiskasvatus/kirjasto-ja-kulttuuri.html
Muonion kunnankirjasto
Marja Alatalo, vs. kirjastojohtaja-kulttuuriohjaaja
Pirkantie 3, Pl 52, 99301 Muonio
marja.alatalo(at)muonio.fi
puh. 040 489 5110
http://www.muonio.fi/fi/opiskelu-ja-vapaa-aika/kirjasto.html
Posion kunnankirjasto
Virva Jakkula, vt. kirjastotoimenjohtaja
Suopolku 1, 97900 Posio
virva.jakkula(at)posio.fi
puh. 040 801 2425
http://www.posio.fi/palveluopas/kirjasto
Ranuan kunnankirjasto
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Maria Joona, vs. kirjastotoimenjohtaja
Kirkkotie 7, 97700 Ranua
maria.joona(at)ranua.fi
puh. 040 867 0220
http://www.ranua.fi/fi/Kuntalaiselle/Kulttuuri-ja-vapaa-aika/Kirjasto
Sallan kunnankirjasto
Tiina Kallio, vs. kirjasto- ja kulttuuripalveluiden johtaja
Postipolku 5, 98900 Salla
tiina.kallio(at)salla.fi
puh. 040-1929413
http://www.salla.fi/kirjastopalvelut
Simon kunnankirjasto
Anniina Glad, kirjastotoimenjohtaja
Jenssintie 2, 95200 Simo
anniina.glad(at)simo.fi
puh. 040 628 2281
http://simo.fi/
Sompion seutukirjasto (Sodankylä, Pelkosenniemi, Savukoski)
Tiina Heinänen, kirjastonjohtaja
Jäämerentie 1, Pl 94, 99601 Sodankylä
Sodankyläntie 13, 98500 Pelkosenniemi
Sauherrantie 23 C, 98800 Savukoski
tiina.heinanen(at)sodankyla.fi
puh. 040 722 3827
http://www.sompionkirjasto.fi/
Tervolan kunnankirjasto
Kati Oinas, kirjastotoimenjohtaja
Paasilinnan puistotie 1, 95300 Tervola
kati.oinas(at)tervola.fi
puh. 040 486 6994
http://www.tervola.fi/vapaa-aika-ja-liikunta/kirjasto
Tornion kaupunginkirjasto
Ville-Petteri Jylhä, kirjastotoimenjohtaja
Torikatu 2, 95400 Tornio
ville.jylha(at)tornio.fi
puh. 040 701 3954
http://www.tornio.fi/Kirjastopalvelutjatietopalvelu
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Tornionlaakson seutukirjasto
(Ylitornio ja Pello)
Tiina Väkeväinen, vs. kirjastotoimenjohtaja
Alkkulanraitti 31, 95601 Ylitornio
Museotie 37, 95700 Pello
tiina.vakevainen(at)ylitornio.fi
puh.040 5280197
https://ylitornio.fi/palvelut/tornionlaakson-kirjasto
Pedar Jalvi kirjasto - Utsjoen kunnankirjasto
Tuija Guttorm, kirjasto- ja kulttuuritoimenjohtaja
Utsjoentie 48 A, 99980 Utsjoki
tuija.guttorm(at)utsjoki.fi
puh. 040 1810260
http://www.utsjoki.fi/fi/palvelut/opetus--vapaa-aika-ja-kulttuuripalvelut/kirjasto-kulttuuri-jaelokuva/utsjoenkunnankirjasto.php

OPPILAITOSKIRJASTOT ROVANIEMELLÄ
Porokadun oppilaitoskirjasto
Vesa Maunu, kirjastovirkailija
Porokatu 35, 96400 Rovaniemi
vesa.maunu(at)rovaniemi.fi
puh. 020 798 4607
MUSEOKIRJASTOT
Hilkka Liikkanen, museotoimenjohtaja
Lapin maakuntamuseon kirjasto
Pohjoisranta 4, 96200 Rovaniemi
Rovaniemen taidemuseon kirjasto
Lapinkävijäntie 4, 96100 Rovaniemi
TIETOSUOJAVASTAAVAT:
Enontekiön kunta
Hannele Kumpulainen
Hallintosuunnittelija
puh. 040 703 9024
hannele.kumpulainen(at)enontekio.fi
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Kemin kaupunki
Tuula Torvikoski
puh. 016 259 219
tietosuojavastaava(at)kemi.fi
Kemijärven kaupunki
Mika Halme
tietohallintoasiantuntija
puh. 040 835 7200
mika.halme(at)kemijarvi.fi.
Muonion kunta
Katri Rantakokko
katri.rantakokko(at)muoni.fi
Simon kunta
Mari Vaittinen
Hallintojohtaja
puh. 040 673 5216
maria.vaittinen(at)simo.fi
Sodankylän kunta
Annukka Rantalainen
puh. 0400 618 870 (vaihde)
Tervolan kunta
Sanna Dagnevall
hallintosihteeri
sanna.dagnevall@tervola.fi
p. 040 525 4781
Tornion kaupunki
Merja Sorjanen
Arkistosihteeri
Arkistosihteeri
puh. 050 597 1341
merja.sorjanen(at)tornio.fi
Tornionlaakson kirjastot
Siru Siivola
puh. 040 836 2729
siru.siivola(at)lapit.fi
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