DATASKYDDSBESKRIVNING

Lär anvisningarna innan registerbeskrivningen
fylls i. Använd bilaga vid behov.

1a
Registerhållare

Personuppgiftslagen (523/1999) 10 § och 24 §
Datum för upprättande

07.03.2017

Namn

Celia
Adress

PB 20, 00030 IIRIS
Övriga kontaktuppgifter (t.ex. telefon under kontorstid, e-postadress)

2
Kontaktperson
för frågor
om
registret
3
Registrets namn
4
Syftet med
hanteringen av
personuppgifter

Tel: 0295 333 050
palvelut@celia.fi
Namn

Markku Leino
Adress

PB 20, 00030 IIRIS
Övriga kontaktuppgifter (t.ex. telefon under kontorstid, e-postadress)

Tel: 0295 333 074
markku.leino@celia.fi
Kundregister
Celia måste hantera Kunduppgifter för att fullgöra sina lagstadgade uppgifter (Lag om
bibliotek för synskadade 23.8.1996/638, 2 §). Celias hantering av kunduppgifter är lagenlig
även enligt artikel 6(1)(b) i EU:s allmänna uppgiftsskyddsförordning för att genomföra avtalet
med den registrerade.

5
- Personkund: förnamn, efternamn, postadress, postnummer, postort, e-postadress,
Registrets
telefonnummer, personbeteckning, låneuppgifter, terminaluppgifter, kundkod,
informationsinnehåll nätverksinformation, kundgrupp, kundrelationens startdatum, språk, läsnedsättning, kön,
användarnamn och lösenord.
- Kundens kontaktperson: namn, telefonnummer, e-postadress och roll.
- Samfund: samfundets namn, postadress, postnummer, postort, kontaktpersonens namn,
telefonnummer, e-postadress, låneuppgifter, terminaluppgifter, kundkod, nätverksinformation,
kundgrupp, kundrelationens startdatum, språk, användarnamn och lösenord.
- Utbildare: yrkestitel, organisation, förnamn, efternamn, postadress, postnummer, postort, epostadress, telefonnummer, personbeteckning, låneuppgifter, terminaluppgifter, kundkod,
nätverksinformation, kundgrupp, kundrelationens startdatum, språk, kön, användarnamn och
lösenord.
- Bibliotekens huvudanvändare och registrerare: bibliotekets namn, registrarens namn, epostadress, användarnamn och lösenord, nättransaktionsinformation.
6
Registeruppgifterna insamlas från uppgifter som lämnas vid kundrelationens inledning,
Regelmässiga
tjänstens användning och i samband med kundvård.
informationskällor

REKISTERBESKRIVNING
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7
Regelmässig
överlåtelse
av uppgifter

Registret är avsett endast för skötseln av tjänster mellan Celia och kunderna och Celia överlåter
inte uppgifter till tredje part.

8
Överlåtelse av
uppgifter
utanför
EU eller ETA

Uppgifter överlåtes inte utanför EU eller ETA.

9
Registrets
skyddsprinciper

A Manuellt material

Eventuellt manuellt material som uppstår i samband med hanteringen av kunduppgifter förvaras i
låst utrymme.

B Uppgifter som hanteras på dator

Kundregistrets uppgifter sparas på en finsk server och på dem tillämpas endast finsk lagstiftning.
Kundregistret är skyddat med brandvägg, lösenord och övriga tekniska lösningar som är allmänt
godkända inom IT-säkerhetssektorn. Endast registerhållarens personal och personal hos företag
som anlitats av registerhållaren och arbetar på dennes uppdrag har åtkomst till uppgifterna i
registret med hjälp av användarrättigheter som beviljats av registerhållaren.

10
Rätt till
insyn

Alla har rätt att kontrollera sina uppgifter som sparats i personregistret. Begäran om kontroll
skickas skriftligen och undertecknad till adressen :
Celia
PL 20
00030 IIRIS
I sin begäran om kontroll ska kunden lämna sådan information som är nödvändig för uppgifterna:
namn och personbeteckning och användarnamn. Registeruppgifter lämnas inte ut per telefon.

11
Rätt att begära
korrigering
av uppgifter

Var och en har rätt att begära korrigering av felaktiga uppgifter i registret. Begäran om korrigering
görs genom att kontakta Celias kundtjänst på telefonnummer 0295 333 050 eller skriftligen till
adressen:
Celia
PB 20
00030 IIRIS.
Kunden ska lämna de fakta som krävs för korrigering av uppgifterna och de uppgifter som krävs
för att identifiera kunden: namn, personbeteckning och användarnamn.
Celia sköter kunduppgifternas korrekthet och integritet även genom att regelbundet uppdatera
kundens officiella namn- och kontaktuppgifter via befolkningsregistret.

12
Celia använder inte registeruppgifter för direktmarknadsföring utan kundens medgivande.
Övriga
rättigheter
i anslutning till
hanteringen av
personuppgifter

