
TIETOSUOJASELOSTE 

EU:n tietosuoja-asetus (2016/679) 

 

Tietosuojaseloste, Siikalatvan omatoimikirjastot 
Laatijan tiedot 

Laadittu 20.8.2021 
Siikalatvan kirjastojen omatoimikirjastojen kamera- ja 
kulunvalvontajärjestelmä 

Tietojärjestelmän nimi ja vastuuhenkilöiden yhteystiedot 

1. Tietojärjestelmän 
nimi 

Siikalatvan kirjastojen omatoimikirjastojen kamera- ja 
kulunvalvontajärjestelmä 

2. Tietojärjestelmän 
vastuutaho 
 

Siikalatvan kunta 

3. Tietojärjestelmän 
vastuuyksiköt ja -henki-
löt 

Siikalatvan kunnankirjasto, Kirjastonhoitaja Eveliina Lemmetyinen, 044 
5118 675 

Tietosuojavastaava Matti Niiranen, 040 7042393 

4. Tietojärjestelmän 
käyttötarkoitus 

Tallentavan kameravalvonnan ja kirjautumisyksiköstä saatavien tieto-
jen tarkoituksena on suojata kirjaston omaisuutta, henkilökuntaa ja 
asiakaita, ennaltaehkäistä rikoksia sekä auttaa jo tapahtuneiden vahin-
gontekojen ja rikosten sekä niiden vastuukysymysten selvittämisessä. 
 
Lakiperusteet  
EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohta: käsittely on tar-
peen rekisterinpitäjälle kuuluvan julkisen vallan käyttämiseksi. Tietoja 
voi käyttää myös rekisterinpitäjän oman toiminnan suunnittelu-, kehit-
tämis- ja tilastointitarpeisiin. 

Tietojärjestelmän tietosisältö, tietolähteet ja tietojen luovutus 

5. Tietosisältö Rekisteri muodostuu valvontakameroiden kuvatallenteista, jotka sisäl-
tävät kuvaa kameroiden alueella liikkuvista henkilöistä sekä kirjasto-
korttien numeroista, joilla on kirjauduttu sisään. Tallenteet säilyvät 
noin yhden kuukauden. Jos säilytysaikana tulee ilmoitus rikoksesta tai 
vahingonteosta, tallenne säilytetään tältä osin rikoksen selvittämiseksi 
tarvittavan ajan.  
 
Tietojen julkisuus ja salassa pidettävyys 
Tiedot ovat salassa pidettäviä 
Salassapidon perusteet 
Julkisuuslaki § 24.1 
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7. b) Tietojen siirto 
EU:n tai ETA:n ulkopuo-
lelle 

Tietoja ei siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle. 

8. a) Tietojen julkisuus / 
salassa pidettävyys 

Asiakkaita koskevat tiedot ovat salassa pidettäviä. Rekisterin tiedot 
ovat käytettävissä tehtävänmukaisin käyttöoikeusrajauksin. 

8. b) Tietojärjestelmän 
julkinen osoite 

Ei julkista osoitetta. 

9. Rekisterin ylläpitojär-
jestelmät ja suojauksen 
periaatteet 
 
 
 

A Sähköiset ylläpitojärjestelmät 
Axis-kameravalvontajärjestelmä, Bibliotheca Open+ omatoimikirjasto-
järjestelmä 
 
B Manuaalinen aineisto 
Ei ole 
 
Tietojen suojauksen periaatteet 
Jokainen käyttäjä hyväksyy tietojen ja tietojärjestelmien käyttö- ja sa-
lassapitositoumuksen. 
 
A Sähköinen aineisto 
Digitaalisessa muodossa (tallentimen kiintolevyllä) olevat tallenteet si-
jaitsevat lukitussa teknisessä tilassa. Tiedot tuhoutuvat, kun niiden 
päälle tallennetaan uutta tietoa ja noin kuukauden kuluessa tallentu-
misesta. Tietoja voidaan käyttää monitorivalvonnalla, tulostamalla 
kiintolevyltä ja kopioimalla ulkoiselle muistivälineelle. Tallenteita pää-
see käsittelemään vain kirjastohenkilökunta. Asiakastietojärjestelmien 
ja tiedostojen käyttöoikeudet perustuvat henkilökohtaisiin käyttöoi-
keuksiin ja niiden käyttöä valvotaan. Rekisteritietojen käyttöoikeudet 
myönnetään tehtäväkohtaisesti. 
B Manuaalinen aineisto 
Ei ole 

10. a) Rekisteritietojen 
tarkastusoikeus 

Rekisteröidyllä on oikeus saada rekisterinpitäjältä vahvistus siitä, että 
häntä koskevia henkilötietoja käsitellään tai että niitä ei käsitellä. Re-
kisterinpitäjän on toimitettava pyynnöstä jäljennös käsiteltävistä hen-
kilötiedoista. Jos rekisteröity pyytää useampia jäljennöksiä, rekisterin-
pitäjä voi periä niistä hallinnollisiin kustannuksiin perustuvan kohtuul-
lisen maksun.  
 
Rekisterinpitäjän on toimitettava tiedot ilman aiheetonta viivytystä ja 
joka tapauksessa kuukauden kuluessa pyynnön vastaanottamisesta. 
Määräaikaa voidaan tarvittaessa jatkaa enintään kahdella kuukaudella 
ottaen huomioon pyyntöjen monimutkaisuus ja määrä. Rekisterinpitä-
jän on ilmoitettava rekisteröidylle tällaisesta mahdollisesta jatkami-
sesta kuukauden kuluessa pyynnön vastaanottamisesta sekä viivästy-
misen syyt.  
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Jos rekisterinpitäjä ei toteuta toimenpiteitä rekisteröidyn pyynnön pe-
rusteella, rekisterinpitäjän on ilmoitettava viipymättä ja viimeistään 
kuukauden kuluessa pyynnön vastaanottamisesta rekisteröidylle syyt 
siihen ja kerrottava mahdollisuudesta tehdä valitus valvontaviran-
omaiselle ja käyttää muita oikeussuojakeinoja. 

10. b) Asiakastietora-
portin pyytäminen 
 
 

Halutessaan asiakas voi pyytää EU:n tietosuoja-asetuksen mukaisesti 
asiakastietoraportin. Tarkastuspyyntö tehdään henkilökohtaisen käyn-
nin yhteydessä tai omakätisesti allekirjoitetulla tai muulla tavalla var-
mennetulla asiakirjalla.  
 
Ennen tietojen antamista tarkastetaan asiakkaan henkilötiedot kuvalli-
sesta henkilöllisyystodistuksesta. Jollei rekisterinpitäjä hyväksy rekiste-
röidyn vaatimusta tiedon tarkastamisesta, hänen on annettava asiasta 
kirjallinen todistus. Todistuksessa on mainittava myös ne syyt, joiden 
vuoksi vaatimusta ei ole hyväksytty.  
 
Rekisterinpitäjä saa periä tietojen antamisesta korvauksen vain, jos 
siitä, kun asianomainen edellisen kerran sai tarkastettavakseen rekis-
terin tiedot, on kulunut vähemmän kuin 1 vuosi. Asiakirjoista perittä-
vät maksut perustuvat voimassa olevaan kaupunginhallituksen pää-
tökseen.  
 
Omien tietojen saanti pyynnön perusteella sekä EU:n yleisen tieto-
suoja-asetuksen 13 ja 14 artiklan nojalla toimitetut tiedot ja kaikki 15–
22 ja 34 artiklaan perustuvat tiedot ja toimenpiteet ovat maksuttomia. 
Jos rekisteröidyn pyynnöt ovat ilmeisen perusteettomia tai kohtuutto-
mia, erityisesti jos niitä esitetään toistuvasti, rekisterinpitäjä voi joko 
periä kohtuullisen maksun ottaen huomioon tietojen tai viestien toi-
mittamisesta tai pyydetyn toimenpiteen toteuttamisesta aiheutuvat 
hallinnolliset kustannukset tai kieltäytyä suorittamasta pyydettyä toi-
mea. Näissä tapauksissa rekisterinpitäjän on osoitettava pyynnön il-
meinen perusteettomuus tai kohtuuttomuus. Tietopyyntö osoitetaan 
rekisterin yhteyshenkilölle ja lähetetään sähköpostilla kirjaamoon 
osoitteella siikalatvan.kunta@siikalatva.fi. 

11. Oikeus vaatia tie-
don korjaamista ja oi-
keus tulla poistetuksi 
rekisteristä 
 
 

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia, että rekisterinpitäjä oikaisee ilman ai-
heetonta viivytystä rekisteröityä koskevat epätarkat ja virheelliset 
henkilötiedot. Puutteelliset tiedot rekisteröidyllä on oikeus saada täy-
dennetyiksi, muun muassa toimittamalla lisäselvitystä. Se, onko tie-
doissa puutteellisuuksia, ratkaistaan ottamalla huomioon rekisterin 
henkilötietojen käsittelyn tarkoitus. Jollei rekisterinpitäjä hyväksy re-
kisteröidyn vaatimusta tiedon oikaisemista, hänen on annettava asi-
asta kirjallinen todistus. Todistuksessa on mainittava myös ne syyt, joi-
den vuoksi vaatimusta ei ole hyväksytty ja kerrottava mahdollisuu-
desta tehdä valitus valvontaviranomaiselle ja käyttää muita oikeussuo-
jakeinoja. Oikaisupyyntö osoitetaan rekisterin yhteyshenkilölle. 
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12. Muut henkilötieto-
jen käsittelyyn liittyvät 
oikeudet 

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle, jos re-
kisteröity katsoo, että häntä koskevien henkilötietojen käsittelyssä ri-
kotaan tätä asetusta, sanotun kuitenkaan rajoittamatta muita hallin-
nollisia muutoksenhakukeinoja tai oikeussuojakeinoja. 

 


