HENKILÖTIETOLAIN (523/1999) 10 §:N MUKAINEN REKISTERISELOSTE

Laatimispäivä
Päivityspäivä

24.11.2000
21.2.2011

1. Rekisterinpitäjä

Nimi
Eduskunnan kirjasto
Osoite
Aurorankatu 6, 00102 EDUSKUNTA
Puh.
4321

2. Rekisteriasioita hoitava
henkilö tai yhteyshenkilö

Nimi
Marja Oksa-Pallasvuo
Puh.
432 3463

3. Rekisterin nimi

Voyager-kirjastojärjestelmä, Selma-tietokanta
- asiakastiedot

4. Henkilötietojen käsittelyn
tarkoitus

1. Henkilötietolain 8 §:n mukaiset yleiset edellytykset, esim.
x asiakassuhteen hoitaminen
jäsenyysasioiden hoitaminen
palvelussuhteen hoitaminen
muu, mikä
2. Henkilötietolain 4 luvun mukainen henkilötietojen käsittely erityisiä
tarkoituksia varten (tutkimus, tehtävä jne. nimettävä tai muutoin yksilöitävä)
tutkimus
x tilasto
viranomaisen suunnittelu- tai selvitystehtävä
henkilömatrikkeli
sukututkimus
suoramarkkinointi
luottotietotoiminta
3. Erityislainsäädäntö (esim. tietty viranomaiselle säädetty tehtävä)
x mikä , Laki eduskunnan kirjastosta
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5. Rekisterin tietosisältö
(rekisteröityijen ryhmä/ryhmät ja näihin liittyvät tiedot tai tietoryhmät)

Asiakkaan nimi, osoite/osoitteet, puhelinnumero(t), sähköpostiosoite,
asiakasryhmä, tilastointiryhmä, kirjastokortin tunnus, PIN-koodi, syntymäaika (tallennettu vuodesta 1999 lähtien).
Tiedot lainassa olevasta ja varatusta aineistosta. Lainaajakohtainen
lainaustieto poistuu rekisteristä palautuksen yhteydessä.

6. Säännönmukaiset tietolähteet 1

Asiakkaan täyttämä kirjastokorttihakemus. Nimen ja osoitteen muuttuessa
asiakkaan itse ilmoittamat tiedot. Uutta lainaajakorttia myönnettäessä henkilöllisyys tarkistetaan henkilöllisyystodistuksesta.

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen
siirto EU:n tai Euroopan
talousalueen ulkopuolelle

Tietoja ei luovuteta kirjastojärjestelmän ulkopuolelle. Poikkeuksena palauttamatta jääneen kirjaston aineiston perintätoimintaan liittyvät toimeksiannot, joita varten kirjasto luovuttaa tiedot asiakkaista ja heidän palauttamatta jääneistä lainoistaan.

8. Rekisterin suojauksen
periaatteet

A. Manuaalinen aineisto
Täytetyt kirjastokorttihakemukset säilytetään asiakkailta suljetussa kirjavarastossa.

B. ATK:lle talletetut tiedot
Asiakastietojen haun ja käsittelyn mahdollistavat käyttöoikeudet ovat vain
niitä työtehtäviinsä tarvitsevilla työntekijöillä.
Palvelin ja tietokanta on suojattu asianmukaisesti. Palvelimen ja tietokannan teknisestä ylläpidosta ja suojauksesta vastaa Tieteen tietotekniikan
keskus CSC.
Rekisteröidyllä on oikeus tarkistaa itseään koskevien tietojen oikeellisuus.
Omat tiedot voi tarkistaa itsepalveluna julkisen Internet-liittymän kautta tai
asioimalla kirjaston neuvonta- ja arkistopalvelun päivystyksessä. Päästäkseen omiin tietoihinsa Internet-liittymän kautta käyttäjän tulee antaa sisäänkirjautumistietoihin sukunimensä, kirjastokortin numero sekä PINkoodi. PIN-koodin oletusarvon käyttäjä voi itse muuttaa henkilökohtaiseksi koodiksi.
Internet-liittymässä on käytössä cookie- eli evästetoiminto. Eväste aktivoituu, kun asiakas käyttää Selma-tietokannan hakusivuja ja on voimassa
siihen saakka, kunnes asiakas poistuu hakukäyttöliittymästä. Käytetyt
evästeet ovat istuntokohtaisia ja kertakäyttöisiä. Tiedonhauista ei tallenneta asiakastietoja eikä pysyviä tietoja.

1

HetiL 10 § ei edellytä nimenomaisesti tiedon merkitsemistä mutta se on tarkoituksenmukaista merkitä rekisteröityjen
tiedonsaantioikeuksien kannalta. Se myös kuvaa osaltaan rekisterin tietosisältöä.
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9. Pysyvästi säilytettävät
tiedot

Asiakastietoja ei säilytetä sen jälkeen, kun asiakassuhde on päättynyt.

10. Pysyvästi säilytettävien tietojen tallennusmuoto

Tietokannasta on asianmukaiset varmuuskopiot. Varmuuskopioinnista
vastaa Tieteen tietotekniikan keskus CSC.

