
HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELY 

ASIAKASTYÖASEMIEN VARAUS- JA KÄYTTÖREKISTERI (eBooking) 
 

1. YLEISTÄ 
 

Tämä dokumentti on osa rekisterinpitäjän tuottamaa EU:n Tietosuoja-asetuksen (EU) 2016/679 edellyttämää infor-
mointi- ja osoitusvelvoitetta. Verkkosivuilla tarjotun yleistiedon lisäksi, tässä dokumentissa kuvataan henkilötietojen 
käsittelyyn liittyvät tarkentavat tiedot tämän rekisterin osalta. Tämä dokumentti katselmoidaan säännöllisesti ja päivi-
tetään tarvittaessa. 
 
 

2. ROOLIT JA VASTUUT 
 

Rekisterinpitäjä Pihtiputaan kunta 

Y-tunnus 0243027-4 

Osoite PL 36, 44801 Pihtipudas 

Vastuut  Vastaa tämän dokumentin henkilötietojen ajantasaisuudesta rekisteröidyiltä ja 
muilta säännönmukaisilta tietolähteiltä saamiensa tietojen perusteella. 

 Informoi rekisteröityjä tällä dokumentilla sekä muilla tarpeellisilla menetelmillä 
ja viestintävälineillä. 

 Ylläpitää kokonaiskuvaa henkilötietojen käsittelytoimista (Seloste henkilötieto-
jen käsittelytoimista). 

 

Rekisterin yhteyshenkilö Wiitaunionin aluekirjaston kirjastotoimenjohtaja 

Osoite Pihtipudas: Pihtiputaan kunnankirjasto, Keskustie 9, 44800 Pihtipudas, Viitasaari: 
Viitasaaren kaupunginkirjasto, Koulukuja 6, 44500 Viitasaari 

Sähköposti etunimi.sukunimi@viitasaari.fi 

Puhelin 040 860 0184 

Vastuut  Toimii rekisteröidyn ensisijaisena yhteyshenkilönä rekisteriä koskevissa asioissa. 
 Rekisteriä koskevat tiedustelut ja oikaisupyynnöt osoitetaan rekisterin yhteys-

henkilölle. 
 

   
 

3. HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN TARKOITUS JA LAINMUKAISUUS 
 

Henkilötietojen 
käsittelyn tarkoitus 

 Tietoja tarvitaan asiakkaan varatessa eBooking-sovelluksen avulla kirjaston työ-
aseman käyttöajan itselleen etukäteen, sovellus myös niiden avulla varmistaa, 
että työaseman saa todella käyttöönsä varauksen tehnyt henkilö varauksensa 
mukaisesti. 

 Tietoja ei käytetä markkinointiin tai suoramarkkinointiin. 
 Tietojen käsittelyyn ei liity profilointia tai automaattista päätöksentekoa. 

Henkilötietojen 
käsittelyn lainmukaisuus (oi-
keusperuste) 

 Henkilötietojen käsittely perustuu EU:n Tietosuoja-asetukseen (EU) 2016/679 
 Henkilötietoja käsitellään asiakassuhteen tai muun asiallisen yhteyden perus-

teella. 

 
 

4. REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ JA TIEDON ELINKAARI 
 

Tietosisältö 
 Rekisteröityjen ryhmät 
 Henkilötietojen ryhmät 

 eBooking-sovelluksen tietokantaan tallennetaan kirjaston asiakastyöasemien 
käyttäjistä seuraavat tiedot: kirjastokortin numero, salasana (kirjastojärjestel-
män PIN-koodi), syntymäaika muotoa pp.kk.vvvv, sähköpostiosoite, puhelinnu-
mero. 

 Lisäksi sovelluksen tietokantaan tallennetaan tietoja tietokoneen käytöstä ja 
käyttäjistä. Tiedot tallennetaan vain systeemin tietokantaan eikä niihin pääse 
käsiksi ilman järjestelmätoimittajan toimenpiteitä. Rekisterinpitäjä voi pyytää 
saada tietoja käyttöönsä ja niiden avulla jäljittää yksittäisen asiakkaan, jonka 
epäillään syyllistyneen järjestelmän tai tietokoneen väärinkäyttöön. 



Rekisteriin 
tallennettavat tiedot 

 samat kuin edellä 

Henkilötiedon elinkaari Tiedot poistetaan rekisteristä sopimussuhteen päätyttyä. 

 

TIETOLÄHTEET JA TIETOJEN LUOVUTUKSET 

 

Tietolähteet Tiedot saadaan ensimmäisellä sovelluksen käyttökerralla kirjastojärjestelmästä ja 
osin asiakkaalta. Sen jälkeen tietojen muuttaminen tapahtuu kirjastokortin nume-
roa ja syntymäaikaa lukuun ottamatta asiakkaan toimesta. 

Tietojen säännönmukaiset 
luovutukset 

Rekisterin tietoja ei luovuteta ulkopuolisille. 

Tietojen luovutus EU- ja ETA-
maiden ulkopuolelle 

Rekisterin tietoja ei luovuteta EU- tai ETA-maiden ulkopuolelle. 

 
 

5. REKISTERIN SUOJAUKSEN PERIAATTEET JA KÄYTÖN VALVONTA 
 

Manuaalinen aineisto Tietoja ei säilytetä manuaalisesti. 

Tietojärjestelmillä 
käsiteltävä aineisto 

Tiedot ovat sovelluksen tietokannassa ja toimittajan palvelimessa, joka on valvo-
tuissa ja lukituissa tiloissa. Varmistuksenotto sisältyy normaaleihin hallintarutiinei-
hin ja varmistuksia käytetään vain, jos esim. teknisten ongelmien takia tulee tarve 
tietojen palauttamiseen. 

Käytön valvonta Rekisterinpitäjä valvoo rekisterin käyttöä. 

 


