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1. Rekisterinpitäjä

Nimi

Seinäjoen kaupunki, kaupunginkirjasto
Yhteystiedot (osoite, puhelin)

Alvar Aallon katu 14, 60100 Seinäjoki
06 4162320
2. Rekisteriasioista vastaava
henkilö ja/tai yhteyshenkilö

Nimi

Mervi Heikkilä
Yhteystiedot (osoite, puhelin)

Alvar Aallon katu 14, 60100 Seinäjoki
06 4162320
3. Rekisterin nimi

eBooking-ajanvaraus

4. Henkilötietojen käsittelyn
tarkoitus
(rekisterin käyttötarkoitus)

Kaupunginkirjaston asiakastyöasemien ajanvaraus

5.Rekisterin tietosisältö

Sähköisesti tallennetut tiedot:

Manuaalisesti tallennetut tiedot:

Asiakkaan nimi, kirjastokortin numero ja syntymäaika
6. Säännönmukaiset
tietolähteet
7. Säännönmukaiset tietojen
luovutukset
8. Tietojen siirto EU:n tai
Euroopan talousalueen
ulkopuolelle
9. Rekisterin suojauksen
periaatteet

Henkilötietojen lähteenä on asiakkaan tai hänen huoltajansa antama ilmoitus.
Kirjastokortin numero tarkistetaan kirjastojärjestelmästä.
Asiakkaan tietoja ei luovuteta ilman asiakkaan lupaa.
Tietoja ei siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.
A. Manuaalinen aineisto

B. Tietojärjestelmään sähköisesti tallennetut tiedot

Kirjastojärjestelmän käyttöpalvelun toimittaja huolehtii tietojen teknisestä
suojauksesta. Järjestelmän käyttö on suojattu käyttäjätunnuksella ja
salasanalla. Tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja henkilökuntaa sitoo
vaitiolovelvollisuus.
Asiakas voi omalla käyttäjätunnuksellaan ja salasanallaan tarkastella omia
tietojaan sekä varata asiakastyöasema-aikoja.
Asiakkaalla on henkilöllisyytensä todistettuaan oikeus tarkistaa itseään
koskevat tiedot.
Henkilötietolaki 6 luku (523/1999)
Laki viranomaisen toiminnan julkisuudesta 5-6 luku (621/1999)
Asetus viranomaisen toiminnan julkisuudesta ja hyvästä tiedonhallintatavasta
1-2 luku (1030/1999)
10. Tarkastusoikeus ja
tarkastusoikeuden

Henkilötietolain 26 §:n perusteella jokaisella on oikeus saada tietää, mitä
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toteuttaminen

häntä koskevia tietoja eBooking- rekisteriin on talletettu tai ettei rekisterissä
ole häntä koskevia tietoja. Asiakkaalle annetaan tilaisuus tutustua tietoihin
toimintayksikössä tai tiedot annetaan kirjallisesti. Tarkastusoikeus
toteutetaan viivytyksettä.
Tarkastuspyynnön epäämisestä rekisterin vastuuhenkilö antaa kirjallisen
kieltäytymistodistuksen, jossa mainitaan syyt, joiden vuoksi tarkastusoikeus
on
evätty. Asianomainen voi saattaa epäämisen tietosuojavaltuutetun
ratkaistavaksi.
Henkilötietolaki 6 luku (523/1999).
Tarkastuspyyntö tehdään henkilökohtaisen käynnin yhteydessä taikka
omakätisesti allekirjoitetulla tai muulla luotettavalla tavalla varmennetulla
asiakirjalla.
Pyyntö osoitetaan Mervi Heikkilälle.
Tarkastusoikeudesta päättää Mervi Heikkilä.
Asiakkaan henkilöllisyys tarkistetaan ennen tietojen antamista.

11.
Tiedon korjaaminen ja tiedon
korjaamisen toteuttaminen

Henkilötietolain 29 §:n mukaan eBooking- rekisterissä oleva, käsittelyn
tarkoituksen kannalta virheellinen, tarpeeton, puutteellinen tai vanhentunut
henkilötieto on oikaistava, poistettava tai täydennettävä.
Korjauspyyntö tulee tehdä omakätisesti allekirjoitetulla kirjallisella pyynnöllä
kaupunginkirjastoon.
Pyynnössä tulee yksilöidä mitä tietoja vaaditaan korjattavaksi ja millä
perusteella. Korjaaminen toteutetaan viivytyksettä. Virheen korjaamisesta
ilmoitetaan sille, jolta virheelliset tiedot on saatu tai jolle tiedot on luovutettu.
Korjauspyynnön epäämisestä rekisterin vastuuhenkilö antaa kirjallisen
todistuksen, jossa mainitaan syyt, joiden vuoksi korjauspyyntö on evätty.
Asianomainen voi saattaa epäämisen tietosuojavaltuutetun ratkaistavaksi.
Henkilötietolaki 6 luku (523/1999)
Pyyntö osoitetaan Mervi Heikkilä, yhteystiedot yllä
Päätöksen korjauksesta tekee Mervi Heikkilä, yhteystiedot yllä

12.
Muut henkilötietojen
käsittelyyn liittyvät oikeudet

