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Tietosuojaseloste – 

Someron kaupungin kirjaston käyttäjien henkilötietojen 

käsittely 
EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen 2016/679 mukainen tietosuojaseloste. 

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: Laura Tyysteri 
Puhelin: 040 1268 330 
Sähköpostiosoite: laura.tyysteri@somero.fi 
 

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja  
käsittelyn oikeusperuste 

 
Rekisterinpitäjä käsittelee henkilötietoja kirjaston lainaustietojen ja verkkokirjaston käyttö-
oikeuksien hallitsemiseksi, käyttötilastojen keräämiseksi sekä asiakassuhteen ylläpitämiseksi 
ja  tiedottamisen toteuttamiseksi.  
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Jos palauttamattomasta tai vahingoittuneesta aineistosta laskuttaminen johtaa perintään, 
tiedot laskusta sekä rekisteröidyn henkilö- ja yhteystiedot voidaan välittää Someron kaupun-
gin käyttämälle perintätoimistolle. Rekisteristä voidaan välittää palauttamattoman lainan 
laskutustietoja kaupungin reskontra-järjestelmään.  
 
Tilastotietoja luovutetaan kansalliseen yhteistilastoon. Tilastointi ei sisällä henkilötason tie-
toja.  

 
 
 
Henkilötietoja käsitellään seuraavin oikeusperustein: 
 

 käsittely on tarpeen rekisterinpitäjän oikeutettujen etujen toteuttamiseksi; 

 rekisteröity on antanut suostumuksensa henkilötietojensa käsittelyyn tämän tie-
tosuojaselosteen mukaisissa tarkoituksissa; 

 
Käsittelyyn liittyvä keskeinen lainsäädäntö 
Henkilötietolaki 523/1999, 13 § 
 
 
 

5. Rekisterin tietosisältö 

 
Rekisteri sisältää henkilötietoja seuraavista rekisteröidyistä: 

 Rekisterinpitäjän asiakkaat, joihin rekisterinpitäjällä on olemassa oleva asiakassuhde 

Rekisteri sisältää seuraavat henkilötiedot: 

 Pakolliset tiedot: nimi, syntymäaika tai sotu, kirjastokortin tunnus ja yhteystieto  

 Yhteystiedot: kotiosoite, muu osoite paikkakunnalla, puhelin, sähköposti  

 Lainauspalveluun liittyvät tiedot: tiedot rekisteröidyn nykyisistä lainoista, tiedot re-
kisteröidyn maksamatta olevista maksuista, saapumisilmoituksen, eräpäivämuistutuk-
sen ja palvelukehoituksen lähetystapa, rekisteröidyn käyttämä kirjastoauton pysäkki  

 Tilastointitarkoituksiin kerättävät tiedot: sukupuoli, palvelukieli 

 

6. Rekisterin tietolähteet 

 
Henkilötietoja kerätään rekisteröidyltä henkilöltä itseltään. Säännömukaisia tietolähteitä 
ovat rekisteröidyn itsensä ilmoittamat tiedot sekä hänen esittämänsä virallinen henkilökort-
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ti. Tiedot kerätään rekisteröitävältä, kun hän ilmoittautuu kirjaston asiakkaaksi. Kirjasto saa 
tiedon rekisteröidyn pakollisten tietojen ja yhteystietojen (ks. kohta Rekisterin tietosisältö) 
muuttumisesta ainoastaan rekisteröidyn omasta ilmoituksesta. Alle 15-vuotiaan kohdalla 
myös holhooja voi ilmoittaa tiedot. Alle 15-vuotiaan kohdalla holhooja kirjataan rekisteriin 
takaajan roolissa ja hän toimii nuoren henkilön lainaustoiminnan takaajana. 
 
Rekisteröity antaa suostumuksensa tietojen tallentamiseen hyväksyessään kirjaston käyttö-
säännöt (allekirjoitus kirjastokortissa). Rekisteröity voi milloin tahansa pyytää tietojensa 
poistamista rekisteristä esittämällä kirjallisen tai suullisen pyynnön ja todistamalla henkilöl-
lisyytensä. Jos pakolliset asiakastiedot (ks. kohta Rekisterin tietosisältö) poistetaan myös 
rekisteröidyn käyttöoikeus lainaus- ja verkkopalveluihin lakkaa. 
 
 

7. Henkilötietojen säilytys ja edelleen luovutus 

 
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 teknisel-
lä suojauksella. Tietojen käyttöoikeudet ja valtuudet tietojärjestelmiin on rajattu, ja ne on 
suojattu käyttäjätunnuksin ja salasanoin. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja 
henkilötietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kan-
nalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden toimesta, 
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 
käsittelyn yhteydessä saamansa tiedot. 
 
Rekisterinpitäjä käyttää henkilötietojen käsittelytehtävien toteuttamisessa rekisterinpitäjän 
lukuun toimivia sopimuskumppaneita eli henkilötietojen käsittelijöitä, joille siirretään yh-
teistyön puitteissa henkilötietoja toimeksiantosopimuksen ja sen tietosuojaehtojen mukai-
sesti käsiteltäväksi. Tällaisia henkilötietojen käsittelijöitä ovat ICT-palvelujen tuottajat. 
 
Rekisteröidyn tunniste-, yhteys-, laina-, varaus- ja maksutietoja luovutetaan rajapinnan 
kautta Someron kirjaston käytössä olevaan ja Kansalliskirjaston hallinnoimaan Finna-
verkkokirjastoon, jossa rekisteröity voi itse tarkastella tietoja tunnistauduttuaan käyttäjä-
tunnuksella ja salasanalla. Finna-verkkokirjastossa tietoja säilytetään ainoastaan sähköisessä 
muodossa. Rekisteröidyn itsensä lisäksi tietoihin pääsevät käsiksi ainoastaan järjestelmän 
ylläpitäjät, jotka tunnistetaan käyttäjätunnuksella ja salasanalla.  
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8. Tietojen siirto EU:n ulkopuolelle 

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

9. Henkilötietojen säilytysaika 

 
Tietoja säilytetään asiakassuhteen ajan. Rekisteröidyn on itse ilmoitettava rekisterinpitäjäl-
le halustaan päättää asiakassuhde. Rekisteröity voi milloin tahansa pyytää tietojensa pois-
tamista rekisteristä esittämällä kirjallisen tai suullisen pyynnön ja todistamalla henkilöllisyy-
tensä. Jos pakolliset asiakastiedot (ks. kohta Rekisterin tietosisältö) poistetaan myös rekiste-
röidyn käyttöoikeus lainaus- ja verkkopalveluihin lakkaa. 
 
Lomakkeet, joilla rekisteröity ilmoittaa tietonsa rekisteriin, tuhotaan heti, kun tiedot on 
siirretty sähköiseen järjestelmään. Siirto tehdän pääsääntöisesti heti, kun lomake on täytet-
ty.  
 
Rekisterinpitäjä toteuttaa kaikki mahdolliset kohtuulliset toimenpiteet sen varmistamiseksi, 
että käsittelyn tarkoituksiin nähden epätarkat, virheelliset tai vanhentuneet henkilötiedot 
poistetaan tai oikaistaan viipymättä. Kirjasto saa tiedon rekisteröidyn pakollisten tietojen ja 
yhteystietojen (ks. kohta Rekisterin tietosisältö) muuttumisesta ainoastaan rekisteröidyn 
omasta ilmoituksesta. 
 

10. Automaattinen päätöksenteko ja profilointi 
 
Rekisterin sisältämiin rekisteröityihin kohdistuu automaattista päätöksentekoa. Automaatti-
nen päätöksenteko lisää rekisteröidyn maksutietoihin kirjaston kulloistenkin käyttösääntöjen 
mukaiset myöhästymismaksut sillä hetkellä, jolla rekisteröity palauttaa myöhässä olevan 
aineiston tai uusii myöhässä olevan aineiston lainat. Automaattisen päätöksenteon tuloksena 
rekisteriin siirtyvät maksut ovat julkisia saatavia. 
 

12. Rekisteröidyn oikeudet 

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

sä, 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 paperitulosteena. 
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2. Rekisteröidyllä on oikeus pyytää omien henkilötietojensa oikaisua, mikäli niissä on 
virheellisiä, epätarkkoja tai vanhentuneita tietoja 
 

3. Rekisteröidyllä on oikeus vastustaa henkilötietojensa käsittelyä esim. suoramarkki-
nointia varten 
 

4. Rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa suostumus henkilötietojensa käsittelyyn, mikäli 
suostumus on pyydetty, kun tietoja on kerätty rekisteröidyltä itseltään. Rekisteröity 
voi milloin tahansa pyytää tietojensa käsittelyn lopettamista esittämällä kirjallisen tai 
suullisen pyynnön ja todistamalla henkilöllisyytensä. Jos pakollisten asiakastietojen 
(ks. kohta Rekisterin tietosisältö) käsittely lopetetaan, myös rekisteröidyn käyttöoike-
us lainaus- ja verkkopalveluihin lakkaa. 
 

5. Rekisteröidyllä on oikeus saada henkilötietonsa poistettua (”oikeus tulla unohdetuk-
si”). Henkilötiedot poistetaan mm., kun 

a. Henkilötietojen käsittelylle ei ole enää tarvetta 
b. Rekisteröity peruuttaa suostumuksensa. Rekisteröity voi milloin tahansa pyytää 

tietojensa poistamista rekisteristä esittämällä kirjallisen tai suullisen pyynnön 
ja todistamalla henkilöllisyytensä. Jos pakolliset asiakastiedot (ks. kohta Rekis-
terin tietosisältö) poistetaan myös rekisteröidyn käyttöoikeus lainaus- ja verk-
kopalveluihin lakkaa. 

c. Henkilötietoja on käsitelty lainvastaisesti 
 

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

joitetaan ajaksi, jonka kuluessa rekisterinpitäjä voi varmistaa niiden paikkan-
sapitävyyden 

b. Käsittely on lainvastaista ja rekisteröity vastustaa henkilötietojen poistamista 
ja vaatii sen sijaan niiden käytön rajoittamista 

c. Rekisterinpitäjä ei enää tarvitse kyseisiä henkilötietoja käsittelyn tarkoituksiin, 
mutta rekisteröity tarvitsee niitä oikeudellisen vaateen laatimiseksi, esittämi-
seksi tai puolustamiseksi 
 

7. 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 ensisijaisesti paperitu-
losteena. 

Rekisteröity voi käyttää yllä mainittuja oikeuksiaan ottamalla yhteyttä rekisterinpitäjään, 
ks. rekisterinpitäjän yhteystiedot. 
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Rekisteröidyllä on lisäksi oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle. 
Kaikki rekisteröidyn oikeuksiin liittyvät pyynnöt on tehtävä rekisterin yhteyshenkilölle, ellei 
muutoin ole mainittu. 

 


