JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI

TIETOSUOJASELOSTE
Henkilötietolaki (523/1999) 10§ ja 24§
Laatimispäivä: 21.5.2018

1. Rekisterinpitäjä

Jyväskylän kaupunki: Sivistyslautakunta

2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Kirjastotoimenjohtaja
Seija Laitinen-Kuisma
Vapaudenkatu 39-41,
40100 Jyväskylä
Puh. 014 266 4093

Osastonjohtaja
Leena Kruuti
Vapaudenkatu 39-41,
40100 Jyväskylä
Puh. 014 266 4103

Sivistyksen toimialan tietosuojavastaava
Timo Piiparinen
Puh. 014 266 4936
etunimi.sukunimi@jkl.fi

Kaupungin tietosuojavastaava
Liina Kuusela
Puh. 014 266 2487
etunimi.sukunimi@jkl.fi

3. Rekisterin nimi

Kaukolainausten hallintarekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Jyväskylän kaupunginkirjaston OpenKake kaukolainausten hallintajärjestelmässä olevia asiakastietoja käytetään lainausoikeuden tarkistamiseen ja
kaukolainaustoiminnan hoitamiseen.

5. Rekisterin tietosisältö

Kaukolainan tilaajan tiedot:
- Nimi
- Lähiosoite, postinumero ja -toimipaikka
- Kirjastokortin tunnus
- Sähköpostiosoite
- Asiakkuus (sisäinen/ulkoinen asiakas)
- Laitos
- Puhelin
- Asiakkaan www-osoite
- Huomautus (vapaamuotoinen huomautustieto)
Kaukolainan maksaja (mikäli ei tilaaja)
- Laitos
- Laitoksen osoite

6. Säännönmukaiset
tietolähteet

Jyväskylän kaupunginkirjaston kaukolainauksen pyyntölomake. Keskikirjastot.fi
-verkkopalvelun kaukolainauksen tilauslomake. Lomake on sähköisessä muodossa (https://webkake.kirjastot.fi/wtil/tilaa?pa_ulid=20) . Asiakas voi lähettää lomakkeella lainapyynnön kaukopalveluun.
Kaukolainapyynnön voi tehdä kirjastoon myös puhelimitse ja sähköpostitse.
Kaukolainaus vaatii voimassa olevan kirjastokortin Keski-kirjastoihin. Lainausoikeus tarkistetaan Keski-kirjastojen asiakasrekisteristä.
Perintätapauksissa osoitetiedot voidaan tarkistaa väestötietojärjestelmästä.

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Rekisteristä voidaan välittää palauttamattoman lainan laskutustietoja reskontrajärjestelmään. Järjestelmässä ei ole muita tietojen luovutustoimintoja.
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8. Tietojen siirto EU:n tai
ETA:n ulkopuolelle

Rekisteristä ei siirretä tietoja Euroopan Unionin tai Euroopan talousalueen
ulkopuolelle.

9. Rekisterin suojausperiaatteet

Järjestelmän käyttö on suojattu käyttäjätunnuksin ja salasanoin. Järjestelmä
toimii Jyväskylän kaupungin tietoverkossa.

10. Tarkastusoikeus

Rekisteröidyllä on henkilötietolain 26-28 §:n mukaisesti oikeus tarkastaa, mitä
häntä koskevia tietoja henkilötietorekisteriin on talletettu. Tietopyyntö tulee
tehdä kirjallisena Jyväskylän kaupungin kirjaamoon.
Tietopyyntölomakkeita löytyy osoitteesta www.jyvaskyla.fi/info/tietosuoja

11. Oikeus vaatia tiedon
korjaamista

Rekisterinpitäjän on ilman aiheetonta viivytystä oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn vaatimuksesta oikaistava, poistettava tai täydennettävä rekisterissä
oleva, käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellinen, tarpeeton, puutteellinen
tai vanhentunut henkilöt. Tiedon korjauspyyntö tulee tehdä kirjallisena Jyväskylän kaupungin kirjaamoon. www.jyvaskyla.fi/info/tietosuoja

12. Muut henkilötietojen
käsittelyyn liittyvät oikeudet

Henkilötietolain 30 §:n mukaan rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramainontaa, etämyyntiä
ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta samoin
kuin henkilömatrikkelia ja sukututkimusta varten. Rekisteröidyn oikeuksista
voi olla säädetty myös muussa lainsäädännössä. Jos toimintaan liittyy tällaista
henkilötietojen käsittelyä, ilmoita rekisteröidylle hänen oikeuksistaan sekä
miten niitä käytetään. www.jyvaskyla.fi/info/tietosuoja

