Tyhjennä lomake

TIETOSUOJASELOSTE
Henkilötietolaki (523/1999) 10 ja 24§
Lue täyttöohjeet ennen selosteen täyttämistä.
Käytä tarvittaessa liitettä.

1
Rekisterinpitäjä

Laatimispäivä

8.2.2016

Nimi (y-tunnus)

Aalto-yliopiston kirjasto (Y-tunnus FI22283574)
Osoite

PL 17000 (Otaniementie 9, Espoo), 00076 AALTO
Muut yhteystiedot (esim. puhelinvirka-aikana, sähköpostiosoite)

p. 050-316 1011, kirjasto-otaniemi [at] aalto.fi
Nimi

2
Matti Raatikainen
Yhteyshenkilö rekisteriä Osoite
koskevissa PL 17000, 00076 AALTO
asioissa
Muut yhteystiedot (esim. puhelinvirka-aikana, sähköpostiosoite)

p. 050-373 2233, matti.raatikainen [at] aalto.fi
3
Rekisterin
nimi

Aalto-yliopiston kirjaston lainausrekisteri

4
Kirjaston lainausrekisteri, joka on osa Voyager-kirjastojärjestelmälle pohjautuvaa
Henkilötietojen käsittelyn Alli-tietokantaa. Rekisteri sisältää tiedot rekisteröityneistä asiakkaista ja heidän
tarkoitus
lainoistaan.

5
Rekisterin
tietosisältö

Asiakkaan nimi, henkilötunnus, postiosoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite,
kirjastokortin numero, tiedot asiakkaalla olevista lainoista, kertyneistä
myöhästymiskorvauksista, asiakkaan varauksista sekä tilastoryhmämerkintä (esim.
Aalto-yliopiston opiskelija, ulkopuolinen opiskelija).

6
Säännönmukaiset
tietolähteet

Nimi, henkilötunnus, osoitetiedot ja puhelinnumero saadaan asiakkaalta rekisteröitymisen
yhteydessä. Uusien opiskelijoiden tiedot saadaan lukuvuoden alussa yliopiston
opiskelijarekisteristä niiden opiskelijoiden osalta, jotka ovat antaneet siihen luvan.
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6
Säännönmukaiset
tietolähteet
(jatkoa)

2

Rekisteröityneiden yhteystietoja voidaan tarkistaa Aalto-yliopiston opiskelijarekisteristä tai
väestötietojärjestelmästä.
Tiedot lainoista, varauksista ja myöhästymiskorvauksista kertyvät käytön myötä.

7
Tietoja luovutetaan kirjaston käyttämälle perintätoimistolle.
Tietojen
säännönmu- Mikäli asiakas käyttää yhteislainauspalvelua (UB), hänen asiakastietonsa siirtyvät
kaiset luovu- väliaikaisesti myös lainaavan kirjaston asiakasrekisteriin.
tukset

8
Tietojen siir- Tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.
to EU:n tai
ETA:n ulkopuolelle
9
Rekisterin
suojauksen
periaatteet

A Manuaalinen aineisto

Asiakkaan tietoja ei säilytetä manuaalisessa aineistossa.

B ATK:lla käsiteltävät tiedot

Kukin asiakas saa nähdäkseen omat rekisterissä olevat tietonsa. Tämä on mahdollista
kirjastojärjestelmän www-käyttöliittymässä (https://alli.linneanet.fi) antamalla oma
kirjastokortin numero, sukunimi ja PIN-koodi. Vaihtoehtoisesti asiakas voi käyttää
Aalto-yliopiston WebLogin-palvelua tai muuta HAKA-luottamusverkoston
identiteettipalvelua. Jälkimmäinen tapa edellyttää, että asiakas on antanut
identiteettipalvelulle luvan luovuttaa henkilötunnus kirjastojärjestelmälle.
10
Tarkastusoikeus

Asiakas voi tarkistaa suurimman osan tiedoistaan kohdassa 9 B mainitulla tavalla.
Henkilötunnus, tilastoryhmämerkintä ja sähköpostiosoite eivät näy asiakkaalle
www-käyttöliittymässä. Nämä tiedot asiakas voi pyytää kirjastosta.

11
Oikeus vaatia tiedon
korjaamista

Asiakkaalla on oikeus vaatia virheellisten tietojen korjaamista. Korjauspyynnöt voi esittää
lainauspisteessä kirjaston virkailijoille.

12
Muut henkilötietojen
käsittelyyn
liittyvät
oikeudet

Ei ole.

Tulosta

