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Tietosuojaseloste – 

Someron kaupunginkirjaston henkilötietojen  

käsittely ja asiakastietovaranto 
EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen 2016/679 mukainen tietosuojaseloste. EU:n yleinen tietosuoja-asetus 13 & 14 

artiklat. 

Tällä tietosuojaselosteella annamme sinulle, rekisteröidylle henkilölle, tietoja henkilötietojesi käsittelystä ja 

oikeuksistasi EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaisesti. 

 

 
1. Rekisterinpitäjä 

 
Nimi: Someron kaupunki 
Osoite: Joensuuntie 20, 31400 Somero 
Sähköpostiosoite: info@somero.fi 

 

2. Tietosuojavastaava 
 
Nimi: Sami Kavén 
Puhelin: 044 7791 292 
Sähköpostiosoite: tietosuojavastaava@somero.fi 

 

3. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa 

 
Nimi: Petra Julin 
Puhelin: 040 1268 330 
Sähköpostiosoite:  petra.julin@somero.fi 

 

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja  
käsittelyn oikeusperuste. 

 
 

Rekisterin tarkoitus on kirjastotoiminnan asiakassuhteen hoitaminen. 
 

Rekisterin tietoja käsittelevät Someron kaupunginkirjaston työntekijät. 

mailto:info@somero.fi
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Henkilötietoja käsitellään seuraavin oikeusperustein: 
 
- rekisteröity on antanut suostumuksensa henkilötietojensa käsittelyyn tämän tietosuo-
jaselosteen mukaisissa tarkoituksissa 
- Lakisääteinen tehtävä: Kirjastotoiminta, laki yleisistä kirjastoista 1492/2016 
 
Käsittelyyn liittyvä keskeinen lainsäädäntö 
 
 

5. Rekisterin tietosisältö 

 
Rekisteri sisältää henkilötietoja henkilöistä, jotka ovat itse antaneet tietonsa muodostaak-
seen asiakassuhteen Someron kaupunginkirjastoon. Tallennettavat tiedot saadaan asiak-
kaalta itseltään tai hänen huoltajaltaan/takaajaltaan. 

Rekisteri sisältää seuraavat henkilötiedot: 

Asiakkaasta tallennetaan: nimi, henkilötunnus, osoite, sähköpostiosoite, puhelinnumero. kir-
jastokortin numero, pin-koodi salattuna, äidinkieli, sukupuoli sekä asiakaspostin lähetystapa. 
Lisäksi järjestelmään tallentuvat tiedot voimassa olevista lainoista ja varauksista, maksa-
mattomista maksuista ja avoimista laskuista. Alle 15-vuotiaalle asiakkaalle tallennetaan li-
säksi huoltaja/takaaja edellä mainituin tiedoin. 
Kotipalveluasiakkaat: Yllä olevien tietojen lisäksi ja asiakkaan suostumuksella voidaan tal-
lentaa lainahistoria. Lainahistorian katseluoikeus on vain kirjaston kotipalvelua hoitavilla 
työntekijöillä. 

 
Somero.finna.fi: Asiakkaiden käytössä on sähköistä asiointia varten verkkokirjasto. Verkko-
kirjaston asiakastiliin tallentuvat nimi, osoite, kirjastokortin numero, sekä voimassa olevat 
lainat, varaukset ja maksamattomat maksut.  
Kirjaston asiakkaan on mahdollista käyttää omatoimikirjastoa. Omatoimikirjastoon kirjautu-
essaan asiakkaasta tallentuvat kirjastojärjestelmään tallennettu kirjastokortin tunnus, kir-
jautumishetki ja valvontakameran kuva. Tallentuvat tiedot säilyvät kaksi viikkoa kirjautu-
mishetkestä. 
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6. Rekisterin tietolähteet ja henkilötietojen antamisen laki-
sääteisyys 

 
Tallennettavat tiedot saadaan asiakkaalta itseltään tai hänen huoltajaltaan/takaajaltaan. 
Kirjastotoiminta on lakisääteistä. Asiakkaan on lainaajaksi rekisteröityäkseen todennettava 
henkilöllisyytensä sekä ilmoitettava yhteystietonsa. 
 

7. Käsitelläänkö erityisiä henkilötietoja (Yleinen tietosuoja-
asetus 9 artikla)? 

Ei 

8. Käsittelyn peruste 

Lakisääteinen tehtävä: Kirjastotoiminta, laki yleisistä kirjastoista 1492/2016 

9. Tietovarannon ylläpitojärjestelmät 

Tietovarannon  ylläpitojärjestelmä on Axiell Aurora. Omatoimikirjastojen käyttötiedot tal-
lentuvat kahden viikon ajaksi Mikro-Väylä Servmanager-järjestelmään. 

10. Onko tietovarannon tiedot sähköisessä vai manuaalisessa 
muodossa? 

 

Sähköisessä muodossa. Kirjaston lähettämistä laskuista säilytetään myös manuaaliversio, 
kunnes lasku on kokonaan maksettu. 

11. Onko tietovarannon henkilötietojen käsittelyä ulkoistettu? 

Ei 
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12. Henkilötietojen säilytys ja edelleen luovutus 

 
Rekisterin tiedot säilytetään tiukan suojauksen takana.  
 
Kirjaston asiakasrekisterin käyttäminen edellyttää henkilökohtaista käyttäjätunnusta ja sala-
sanaa, jonka järjestelmä pakottaa vaihtamaan määräajoin. Käyttäjätunnus annetaan käyttö-
oikeuden myöntämisen yhteydessä. Käyttöoikeus päättyy henkilön siirtyessä pois niistä teh-
tävistä, joita varten hänelle on myönnetty käyttöoikeus. Samalla poistetaan käyttäjätunnus. 
Käyttöoikeudet myönnetään tehtäväkohtaisesti. 
 
Jos asiakasasiakirjoja on paperimuodossa, ne säilytetään lukitussa tilassa, joihin on pääsy ai-
noastaan nimetyillä ja tehtäviensä vuoksi pääsyyn valtuutetuilla henkilöillä. Henkilötietoja 
sisältävä tietokanta on palvelimella, jota säilytetään lukitussa tilassa, johon on pääsy aino-
astaan nimetyillä ja tehtäviensä vuoksi pääsyyn valtuutetuilla henkilöillä. 
 
Henkilötietojen käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja rekisterinpitäjä on huolehtinut 
asianmukaisista teknisistä ja organisatorisista toimenpiteistä rekisterin suojaamiseksi. Säh-
köisessä muodossa olevat henkilötiedot on suojattu asianmukaisella palomuurilla ja tekni-
sellä suojauksella. Tietojen käyttöoikeudet ja valtuudet tietojärjestelmiin on rajattu, ja ne 
on suojattu käyttäjätunnuksin ja salasanoin. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennet-
tuja henkilötietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden 
kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden toi-
mesta, joiden työnkuvaan se kuuluu. 
 
Rekisterinpitäjän työntekijät on ohjeistettu ja koulutettu tietoturvan ja henkilötietojen kä-
sittelyn luottamuksellisuuden varmistamiseksi, minkä lisäksi työntekijät ja muut henkilöt 
ovat sitoutuneet noudattamaan vaitiolovelvollisuutta ja pitämään salassa henkilötietojen kä-
sittelyn yhteydessä saamansa tiedot. 
 

13. Tietovarannossa olevien tietojen luovutus 

Ei luovuteta 
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14. Automatisoitu päätöksenteko ja profilointi 

Automatisoitu päätöksenteko. Asiakkaalle voidaan asettaa automaattisesti lainauskielto, mi-
käli maksamattomien maksujen käyttösäännöissä määritelty enimmäismäärä ylittyy. Lainaus-
kielto puretaan heti kun maksut on maksettu. 

 

15. Tietojen siirto EU:n tai ETA-alueen ulkopuolelle  
 
Tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.  
 

16. Henkilötietojen säilytysaika 

 
 

Tietoja säilytetään asiakassuhteen voimassaoloajan. Asiakastiedot poistetaan, jos käyttöta-
pahtumia ei ole ollut viiteen vuoteen. 
 
 

17. Evästeet 
 
Rekisterinpitäjä käyttää verkkosivuillaan evästeitä, ns. ”cookie”. Eväste on pieni tekstitie-
dosto, jonka internetselain tallentaa käyttäjän laitteelle. 
 
Evästeiden käyttö verkkosivuilla 
 
Rekisterinpitäjä käyttää verkkosivuillaan cookie-toimintoa eli evästeitä käyttäjien tunnista-
mattomaan seurantaan. Eväste on pieni, käyttäjän tietokoneelle lähetettävä ja siellä säily-
tettävä tekstitiedosto, joka  
- mahdollistaa verkkosivujen ylläpitäjän tunnistamaan usein sivuilla vierailevat kävijät 
- helpottaa kävijöiden kirjautumista sivuille sekä 
- mahdollistaa yhdistelmätiedon laatimisen kävijöistä. 
 
Evästeiden tarkoituksena on tunnistaa käyttäjän selain käyttäjän seuraavaa verkkosivusto-
vierailua varten. Lisäksi rekisterinpitäjä käyttää evästeitä seuratakseen kävijäliikennettä 
verkkosivuillaan sekä tehdäkseen palvelustaan entistä käyttäjäystävällisempää, turvallisem-
paa ja sujuvampaa. 
 
Rekisterinpitäjä käyttää verkkosivuillaan myös Google Analytics –verkkoanalyysipalvelua ja 
Google Adwords –palvelua. 



     Someron kaupunginkirjaston  
  

     TIETOSUOJASELOSTE 

 
  Päivitetty 30.6.2022 

6 
 

 
Googlen kautta kerätyt evästeet tallentuvat kyseisen palveluntarjoajan palvelimiin, jotka 
voivat sijaita Euroopan unionin alueen ulkopuolella. 
 
Evästeiden käytön estäminen 
 
Käyttäjä voi selainasetuksissaan määritellä, haluaako käyttäjä hyväksyä tai kieltää evästei-
den käytön. Käyttäjä voi myös määritellä selainasetuksen ilmoittamaan verkkosivujen eväs-
teiden käytöstä, jolloin käyttäjä voi hyväksyä evästeiden käytön tapauskohtaisesti. Mikäli 
käyttäjä estää evästeiden käytön, tämä voi vaikuttaa rekisterinpitäjän verkkosivuston toimi-
vuuteen. 
 

18. Rekisteröidyn oikeudet 

 
1. Rekisteröidyllä on oikeus saada pääsy häntä koskeviin henkilötietoihin tässä rekiste-

rissä, mikäli oikeuksia pyytävä henkilö pystytään luotettavasti tunnistamaan rekiste-
röidyksi. Tätä oikeutta käyttävän rekisteröidyn pyynnöstä rekisterinpitäjä toimittaa 
rekisteröidylle otteen niistä henkilötiedoista, joita rekisterissä on. Tiedot toimitetaan 
ensisijaisesti sähköisesti. 
 

2. Rekisteröidyllä on oikeus pyytää omien henkilötietojensa oikaisua, mikäli niissä on vir-
heellisiä, epätarkkoja tai vanhentuneita tietoja 
 

3. Rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa suostumus henkilötietojensa käsittelyyn, mikäli 
suostumus on pyydetty, kun tietoja on kerätty rekisteröidyltä itseltään 
 

4. Rekisteröidyllä on oikeus saada henkilötietonsa poistettua (”oikeus tulla unohde-
tuksi”). Henkilötiedot poistetaan mm., kun 

a. Henkilötietojen käsittelylle ei ole enää tarvetta 
b. Rekisteröity peruuttaa suostumuksensa (mikäli suostumus on pyydetty ja käsit-

tely perustuu suostumukseen) 
c. Henkilötietoja on käsitelty lainvastaisesti 
d. Rekisteröity vastustaa henkilötietojensa käsittelyä suoramarkkinointia tai 

muuta oikeutettuun etuun perustuvaa käsittelyä varten. 
 

5. Rekisteröidyllä on oikeus henkilötietojensa käsittelyn rajoittamiseen, mikäli 
a. Rekisteröity kiistää henkilötietojen paikkansapitävyyden, jolloin käsittelyä ra-

joitetaan ajaksi, jonka kuluessa rekisterinpitäjä voi varmistaa niiden paikkansa-
pitävyyden 

b. Käsittely on lainvastaista ja rekisteröity vastustaa henkilötietojen poistamista 
ja vaatii sen sijaan niiden käytön rajoittamista 
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c. Rekisterinpitäjä ei enää tarvitse kyseisiä henkilötietoja käsittelyn tarkoituksiin, 
mutta rekisteröity tarvitsee niitä oikeudellisen vaateen laatimiseksi, esittä-
miseksi tai puolustamiseksi 
 

6. Rekisteröidyllä on oikeus saada häntä koskevat henkilötiedot, jotka hän on toimitta-
nut rekisterinpitäjälle ja oikeus siirtää kyseiset tiedot toiselle rekisterinpitäjälle. Tätä 
oikeutta voidaan käyttää niihin henkilötietoihin, jotka rekisteröity on itse toimittanut 
rekisterinpitäjälle, joiden käsittely perustuu suostumukseen tai sopimukseen sekä nii-
den käsittely suoritetaan automaattisesti. Tiedot toimitetaan jäsennellyssä, yleisesti 
käytetyssä ja koneellisesti luettavassa muodossa (lähtökohtaisesti CSV-tiedosto) 

Rekisteröity voi käyttää yllä mainittuja oikeuksiaan ottamalla yhteyttä rekisterinpitäjään, 
ks. rekisterinpitäjän yhteystiedot. 

Rekisteröidyllä on lisäksi oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle. 
Kaikki rekisteröidyn oikeuksiin liittyvät pyynnöt on tehtävä rekisterin yhteyshenkilölle, ellei 
muutoin ole mainittu. 

 


