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1. Rekisterin nimi
Pohjoismainen kulttuuripisteen erikoiskirjaston asiakasrekisteri
2. Rekisterinpitäjä ja yhteyshenkilö
Pohjoismainen kulttuuripiste
1095646-0
Kaisaniemenkatu 9
00100 Helsinki
Johan Theman
Hallintopäällikkö
johan.theman@nordiskkulturkontakt.org
+358 10 583 1002
3. Henkilötietojen säilyttämisen tarkoitus
Rekisterin henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena on kirjastopalveluiden järjestäminen. Kirjasto käyttää
rekisteriä lainauksenvalvontaan, perintään, tilastointiin, viestintään ja verkkopalveluiden tarjoamiseen
sekä käyttäjien tunnistautumiseen.
4. Kerättävät henkilötiedot
Rekisterissä säilytetään seuraavia henkilötietoja:
-

Nimi, osoite, mahd. tilapäinen osoite, sukupuoli, puhelinnumero, sähköpostiosoite
Asiakasryhmä (lapsi, aikuinen jne.)
Ensisijainen kieli
Kirjastokortin numero ja käyttäjäID
PIN-koodi/salasana
Sosiaaliturvatunnus
Tieto mahdollisesta lainauskiellosta, kiellon syy ja päivämäärä
Tämänhetkiset lainat

-

Tämänhetkiset varaukset
Tämänhetkiset maksut
Mahdolliset valtakirjat, tietoa huoltajista ja huollettavasta
Lainausviestit (muistutukset, korvausvaatimukset, varausten noutoilmoitukset)
Viimeinen lainauspäivämäärä

5. Tietojen säännönmukaiset luovutukset
Rekisteröidyn nimen, osoitteen, puhelinnumeron ja henkilötunnuksen sekä eräpäivä-, nimeke- ja
hintatiedot palauttamattomasta aineistosta saatetaan luovuttaa perintätoimistolle laskutusta varten.
6. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle
Tietoja ei siirretä EU:n tai ETA alueen ulkopuolelle.

7. Rekisterin suojauksen periaatteet
a) Manuaalinen aineisto
Lomake joka asiakas täyttää kuin hakee asiakkaaksi, tuhotaan heti kuin tiedot on siirretty digitaaliseen
asiakasrekisteriin.
b) ATK:lla käsiteltävät tiedot
Henkilötietoja sisältäviä tietoja käsitellään suojatussa palvelin ympäristössä joka Bibliotekenes IT-senter
AS hallitsee. Kaikki tietoliikenne järjestelmien välillä tapahtuu salattuna (SSL-suojattuna) tai muulla
tavalla suojattuna tietoverkossa. Tietojen käsittelyoikeuksia valvotaan käyttöoikeus- ja
valvontamenettelyjen avulla.
Kirjaston henkilökunnalla on vaitiolovelvollisuus.

8. Oikeus henkilötietojen säilyttämiseen
Tietoja käsitellään rekisteröidyn antaman suostumuksen ja lakisääteisyyden perusteella ja sen mukaisesti
(EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan c-kohta).
9. Henkilötietojen tarkastelu ja poistaminen
Voit pyytää itsestäsi säilytettyjä henkilötietoja tarkasteltavaksi sekä vaatia niiden korjaamista tai
poistamista. On syytä ottaa huomioon, että tietyt tiedot ovat välttämättömiä, jotta voit olla kirjaston
lainaaja. Verkkokirjaston Omilta sivuilta näet lähes kaikki kirjastojärjestelmään sinusta tallennetut tiedot.
Ota yhteyttä Pohjoismaiseen kulttuuripisteen kirjastoon, mikäli haluat tarkastella tarkemmin
henkilötietojasi ja toivot niiden poistamista. Yhteydenotto vaihtoehdot, Pohjoismainen kulttuuripiste /
Biblioteket, PL 231, 00170 Helsinki, Suomi tai bibba@nordiskkulturkontakt.org.

