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1a 
Rekisterinpitäjä 

Nimi 
Sivistysvaliokunta 

Osoite 
Keskuskatu 30, 23800 Laitila 
Muut yhteystiedot (esim. puhelin virka-aikana, sähköpostiosoite) 
puh. 050 518 0588   sähköposti:  sivistystoimi@laitila.fi  

2 
Rekisteriasioista 
vastaava henkilö ja 
tietosuojavastaava 
 

Rekisterin yhteyshenkilö ja yhteystiedot: 
Kirjastotoimenjohtaja 
Kauppakatu 5, 23800 Laitila 
puh. 050 590 2613 
Tietosuojavastaava ja yhteystiedot: 
Laitilan kaupungin tietosuojavastaava 
puh. 040 4853261 
e-mail: tietosuojavastaava@laitila.fi 

3 
Rekisterin nimi 
 

 
Vaskikirjastojen asiakasrekisteri 

4 
Henkilötietojen kä-
sittelyn tarkoitus ja 
käsittelyn oikeus-
perusta 
 

 
Kirjastot käyttävät rekisteriä lainauksenvalvontaan, perintään ja tilastointiin sekä 
asiakkaan suostumuksella Turun kulttuuritoimen ja Vaski-kirjastojen palvelujen tar-
joamiseen ja markkinointiin. Asiakasrekisteri on osa Vaski-kirjastojen tietojärjestel-
mää (kirjastojärjestelmää). 
 
Henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste perustuu rekisteröidyn antamaan suostu-
mukseen ja asiakassuhteeseen. 
 

5 
Rekisterin 
tietosisältö 

 
 nimi 
 henkilötunnus (käyttöoikeus rajattu vain laskutusta varten) 
 kirjastokortin tunnus 
 salasana (tunnusluku) salattuna 
 osoite 
 puhelinnumero 
 sähköpostiosoite 
 syntymäaika 
 asiakaslaji (henkilö, yhteisö) 
 kotikunta 
 äidinkieli 
 asiakaspostin lähetystapa (eräpäiväilmoitukset, muistutukset, laskut ja noutoil-

moitukset) 
 tiedot voimassa olevista lainoista ja varatusta aineistosta 
 maksut, huomautukset ja asiakkaan statukset 
 kirjastokortin luovutuspaikka ja – päivämäärä 
 lainojen määrä kuluvana vuonna 
 varausten määrä kuluvana vuonna (noudetut/noutamattomat) 
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 käytössä olevan kirjastokortin järjestysnumero 
 henkilökohtaisten verkkopalvelujen käyttöoikeus 

tieto kulttuurikorttiasiakkuudesta 
 

6 
Säännönmukaiset 
tietolähteet 
 

 
Henkilötietojen lähteenä on asiakkaan tai hänen huoltajansa antama ilmoitus. 
Lainaustoimintaan liittyvät tiedot tulevat kirjastojärjestelmästä.  
 

7 
Tietojen 
säännönmukaiset 
luovutukset 

 
Jos palauttamattomasta tai vahingoittuneesta aineistosta laskuttaminen johtaa pe-
rintään, tiedot laskusta ja asiakkaan henkilö- ja yhteystiedot voidaan välittää perin-
tätoimistolle. Rekisteristä voidaan välittää palauttamattoman lainan laskutustietoja 
reskontrajärjestelmään. Tieto asiakkaan salasanasta voidaan välittää kirjastojen 
asiakaskoneiden ajanvarausohjelmistoille tai eBooking-järjestelmään (DP-Group) 
asiakkuuden tarkistamista varten.  
  
Kulttuurikorttiominaisuuden hankkineiden asiakkaiden nimi, sähköpostiosoite ja 
asiakastunnus välitetään Turun kaupunginkirjaston ylläpitämään Kulttuurikortti-re-
kisteriin käytettäväksi Turun vapaa-aikatoimialan ja Vaskikirjastojen yhteisen palve-
luntarjoajan välityksellä tapahtuvan palvelujen tarjoamisessa ja markkinoinnissa.  
 
Muihin tarkoituksiin tietoja ei luovuteta ilman asiakkaan lupaa.   

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

8 
Tietojen säilytysajat 
 

 
Tiedot säilyvät rekisterissä, kunnes viimeisestä kirjautumisesta on kulunut 12 kuu-
kautta. 
Tiedot voidaan poistaa aina kuitenkin pyynnöstä, mikäli velvoitteet kirjastoa koh-
taan on hoidettu. 
 

9 
Rekisterin suojauk-
sen periaatteet 
 

 
Koha-kirjastojärjestelmän käyttö edellyttää käyttäjätunnusta ja salasanaa. Henkilö-
kunnan käyttäjäoikeudet on määritelty työtehtävien mukaan. Käyttöoikeus päättyy, 
kun työsuhde päättyy.  
Kirjastojärjestelmän käyttäjiä sitoo vaitiolovelvollisuus. Asiakirjoja käsitellään arkis-
tonmuodostussuunnitelman mukaisesti. 
  
Asiakas voi omalla käyttäjätunnuksellaan ja salasanallaan tarkastella omia tietojaan 
sekä määritellä ja muuttaa omia palvelujen käyttöasetuksiaan kirjastojen verkkopal-
velussa Vaski-verkkokirjastossa.  
 

10 
Tietojen tarkastus-, 
oikaisu- ja poista-
misoikeus (EU:n 
yleisen tietosuoja-

 
Rekisteröidyllä on oikeus tiedon etsimiseksi tarpeelliset seikat ilmoitettuaan saada 
tietää, mitä häntä koskevia tietoja tähän rekisteriin on talletettu tai, ettei rekiste-
rissä ole häntä koskevia tietoja.  
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asetuksen artiklat 
15 - 17) 
 

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia, että rekisterinpitäjä oikaisee ilman aiheetonta vii-
vytystä rekisteröityä koskevat epätarkat ja virheelliset henkilötiedot. 
 
Rekisterinpitäjän on omasta aloitteestaan tai rekisteröidyn pyynnöstä korjattava, 
poistettava tai täydennettävä henkilötietojärjestelmään sisältyviä henkilötietoja, 
mikäli ne ovat virheellisiä, tarpeettomia, puutteellisia tai vanhentuneita tietojenkä-
sittelyn ja -keruun tarkoituksen osalta. 
 
Rekisteröidyn, joka haluaa tarkastaa, oikaista tai poistaa itseään koskevat tiedot 
edellisessä kappaleessa kuvatulla tavalla, on esitettävä tätä tarkoittava pyyntö kun-
nan tietosuojavastaavalle omakätisesti allekirjoitetussa tai sitä vastaavalla tavalla 
varmennetussa asiakirjassa. 
 
Tarkastus-, oikaisu- ja poistamispyynnöissä käytettäviä lomakkeita on saatavissa 
kaupungin internet-sivuilta: http://www.laitila.fi/tietosuojaselosteet 
tai vierailemalla henkilökohtaisesti kaupungintalolla. 
 
Jollei rekisterinpitäjä hyväksy rekisteröidyn vaatimusta rekisterinpitäjän on annet-
tava asiasta kirjallinen todistus. Todistuksessa on mainittava myös ne syyt, joiden 
vuoksi vaatimusta ei ole hyväksytty ja kerrottava mahdollisuudesta tehdä valitus val-
vontaviranomaiselle ja käyttää muita oikeussuojakeinoja. 
 

11 
Muut henkilö- 
tietojen käsittelyyn 
liittyvät oikeudet 
 

 
 
 
 

12 
Sisältyykö henkilö-
tietojen käsittelyyn 
automaattista pää-
töksentekoa, kuten 
profilointia? 
 

 
Henkilötietojen käsittelyyn ei sisälly automaattista päätöksentekoa eikä profilointia. 
 

13 
Muut henkilö- 
tietojen käsittelyyn 
liittyvät asiat 

 
Jos rekisteröidyn pyynnöt ovat ilmeisen perusteettomia tai kohtuuttomia, erityisesti 
jos niitä esitetään toistuvasti, rekisterinpitäjä voi joko: 
— periä kohtuullisen maksun ottaen huomioon tietojen tai viestien toimittami-

sesta tai pyydetyn toimenpiteen toteuttamisesta aiheutuvat hallinnolliset kus-
tannukset  

— kieltäytyä suorittamasta pyydettyä toimea 
 
 Näissä tapauksissa rekisterinpitäjän on osoitettava pyynnön ilmeinen perusteetto-
muus tai kohtuuttomuus. 
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14 
Rekisteröidyn vali-
tusoikeus (EU:n 
yleisen tietosuoja-
asetuksen artikla 
77) 

 
Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle, jos rekisteröity kat-
soo, että häntä koskevien henkilötietojen käsittelyssä rikotaan tätä asetusta, sano-
tun kuitenkaan rajoittamatta muita hallinnollisia muutoksenhakukeinoja tai oikeus-
suojakeinoja. 
 
 

 


