TIETOSUOJASELOSTE JA INFORMOINTILOMAKE
Henkilötietolaki (523/1999) 10 § ja 24 §
Tällä lomakkeella ovat sekä tietosuojaselosteen tiedot (HetiL 10 §) että rekisteröidyille annettava
informaatio henkilötietojen käsittelystä (HetiL 24 §).
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Nimi
Palvelulautakunta
Osoite
Keskustie 9, 23310 TAIVASSALO
Muut yhteystiedot (esim. puhelin virka-aikana, sähköpostiosoite)
e-mail: kirjaamo@taivassalo.fi
Nimi
Kirjastonhoitaja-kulttuurisihteeri
Osoite
Ihattulantie 8, 23310 Taivassalo
Muut yhteystiedot (esim. puhelin virka-aikana, sähköpostiosoite)
050 387 3366, kirjasto@taivassalo.fi
Vaskikirjastojen asiakasrekisteri

Kirjastot käyttävät rekisteriä lainauksenvalvontaan, perintään ja tilastointiin sekä
asiakkaan suostumuksella Turun kulttuuritoimen ja Vaski-kirjastojen palvelujen
tarjoamiseen ja markkinointiin. Asiakasrekisteri on osa Vaski-kirjastojen
tietojärjestelmää (kirjastojärjestelmää).
Nimi, henkilötunnus, kirjastokortin tunnus, salasana (tunnusluku) salattuna, osoite,
puhelinnumero, sähköpostiosoite, syntymäaika, asiakaslaji (henkilö, yhteisö),
kotikunta, äidinkieli, asiakaspostin lähetystapa (eräpäiväilmoitukset, muistutukset,
laskut ja noutoilmoitukset), tiedot voimassa olevista lainoista ja varatusta aineistosta,
maksut, huomautukset ja asiakkaan statukset, kirjastokortin luovutuspaikka ja päivämäärä, lainojen määrä kuluvana vuonna, varausten määrä kuluvana vuonna
(noudetut/noutamattomat), käytössä olevan kirjastokortin järjestysnumero,
henkilökohtaisten verkkopalvelujen käyttöoikeus, tieto kulttuurikorttiasiakkuudesta.

Henkilötietojen lähteenä on asiakkaan tai hänen huoltajansa antama ilmoitus. Kirjastot
voivat myös päivittää yhteys- ja henkilötietoja väestötietojärjestelmästä.
Lainaustoimintaan liittyvät tiedot tulevat kirjastojärjestelmästä.
Jos palauttamattomasta tai vahingoittuneesta aineistosta laskuttaminen johtaa
perintään, tiedot laskusta sekä asiakkaan henkilö- ja yhteystiedot voidaan välittää
perintätoimistolle. Rekisteristä voidaan välittää palauttamattoman lainan
laskutustietoja reskontrajärjestelmään. Tieto asiakkaan salasanasta voidaan välittää
kirjastojen asiakaskoneiden ajanvarausohjelmistoille tai lainausautomaattien
ohjelmistoille asiakkuuden tarkistamista varten.
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Kulttuurikorttiominaisuuden hankkineiden asiakkaiden nimi, sähköpostiosoite ja
asiakastunnus välitetään Turun kaupunginkirjaston ylläpitämään Kulttuurikorttirekisteriin käytettäväksi Turun vapaa-aikatoimialan ja Vaskikirjastojen yhteisen
palveluntarjoajan välityksellä tapahtuvan palvelujen tarjoamisessa ja markkinoinnissa.
Muihin tarkoituksiin tietoja ei luovuteta ilman asiakkaan lupaa.

16.2.2021

TIETOSUOJASELOSTE JA INFORMOINTILOMAKE
Henkilötietolaki (523/1999) 10 § ja 24 §
Tällä lomakkeella ovat sekä tietosuojaselosteen tiedot (HetiL 10 §) että rekisteröidyille annettava
informaatio henkilötietojen käsittelystä (HetiL 24 §).

8
Tietojen
siirto EU:n
tai ETA:n
ulkopuolelle
9
Rekisterin
suojauksen
periaatteet

Tietoja ei luovuteta EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

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 määritellä ja muuttaa omia palvelujen käyttöasetuksiaan kirjastojen
verkkopalvelussa Vaski -verkkokirjastossa.
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Tarkastusoikeus

Tarkastuspyynnöissä käytettäviä lomakkeita on saatavissa kunnan internet-sivuilta
www.taivassalo.fi
tai vierailemalla henkilökohtaisesti kunnanvirastolla.
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Korjaususpyynnöissä käytettäviä lomakkeita on saatavissa kunnan internet-sivuilta
www.taivassalo.fi
tai vierailemalla henkilökohtaisesti kunnanvirastolla.
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Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Kyseessä on vapaaehtoinen rekisteri, jolloin jokaisella rekisteröityneellä käyttäjällä on
oikeus pyytää henkilörekisteriin tallennetut tiedot poistettavaksi. Poistamispyyntö tulee
osoittaa kirjallisena ja allekirjoitettuna yhteyshenkilölle. Rekisterissä ei tapahdu tietojen
automaattista käsittelyä tai profilointia.
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