
     TIETOSUOJASELOSTE 

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

Laatimispäivä  
07.03.2017 

 
 

1a 
Rekisterin- 
pitäjä 

Nimi 

Celia 

Osoite 

PL 20, 00030 IIRIS 

Muut yhteystiedot (esim. puhelin virka-aikana, sähköpostiosoite) 

Puh: 0295 333 050  
palvelut@celia.fi 

2 
Yhteyshenki- 
lö rekisteriä 
koskevissa 
asioissa 

Nimi 

Markku Leino 
Osoite 

PL 20, 00030 IIRIS 

Muut yhteystiedot (esim. puhelin virka-aikana, sähköpostiosoite) 

Puh: 0295 333 074 

markku.leino@celia.fi 

3 
Rekisterin 
nimi 

Asiakasrekisteri 

4 
Henkilötieto- 
jen käsittelyn 
tarkoitus 
 
 
 
 
 
 

Celian on käsiteltävä Asiakastietoja täyttääkseen sille laissa asetetun tehtävän (Laki 
näkövammaisten kirjastosta 23.8.1996/638, 2 §). Celian asiakastietojen käsittely on lainmukaista 
myös EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen 6(1)(b) artiklan nojalla rekisteröidyn kanssa tehdyn 
sopimuksen täytäntöön panemiseksi. 

 

 

 

5 
Rekisterin 
tietosisältö 

- Henkilöasiakas: etunimi, sukunimi, postiosoite, postinumero, postitoimipaikka, sähköpostiosoite, 
puhelinnumero, henkilötunnus, lainatiedot, päätelaitetiedot, asiakastunnus, verkkotapahtumatiedot, 
asiakasryhmä, asiakkuuden alkamisaika, kieli, lukemiseste, sukupuoli, käyttäjätunnus ja salasana. 
- Asiakkaan yhteyshenkilö: nimi, puhelinnumero, sähköpostiosoite ja rooli. 
- Yhteisö: yhteisön nimi, postiosoite, postinumero, postitoimipaikka, yhteyshenkilön nimi, 
puhelinnumero, sähköpostiosoite, lainatiedot, päätelaitetiedot, asiakastunnus, 
verkkotapahtumatiedot, asiakasryhmä, asiakkuuden alkamisaika, kieli, käyttäjätunnus ja salasana. 
- Kouluttaja: tehtävänimike, organisaatio, etunimi, sukunimi, postiosoite, postinumero, 
postitoimipaikka, sähköpostiosoite, puhelinnumero, henkilötunnus, lainatiedot, päätelaitetiedot, 
asiakastunnus, verkkotapahtumatiedot, asiakasryhmä, asiakkuuden alkamisaika, kieli, sukupuoli, 
käyttäjätunnus ja salasana. 
- Kirjastojen pääkäyttäjät ja rekisteröijät: kirjaston nimi, rekisteröijän nimi, sähköposti, käyttäjätunnus 
ja salasana, verkkotapahtumatiedot. 

6 
Säännönmu- 
kaiset tieto- 
lähteet 

Rekisterin tiedot kertyvät asiakkuuden aloittamisen, palvelun käytön ja asiakkuuden hoitamisen 
yhteydessä saaduista tiedoista. 
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7 
Tietojen 
sään- 
nönmukaiset 
luovutukset 

Rekisteri on tarkoitettu ainoastaan Celian ja asiakkaiden väliseen palveluiden hoitoon eikä Celia 
luovuta tietoja kolmansille osapuolille. 

8 
Tietojen 
siirto 
EU:n tai 
ETA:n 
ulkopuolelle 
 

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

9 
Rekisterin 
suojauksen 
periaatteet 

A Manuaalinen aineisto 

Asiakastietojen käsittelyn yhteydessä mahdollisesti syntyvä manuaalinen aineisto säilytetään 
lukitussa tilassa. 

B ATK:lla käsiteltävät tiedot 

Asiakasrekisterin tiedot on tallennettu suomalaiselle palvelimelle ja niitä koskee Suomen 
lainsäädäntö. Asiakasrekisteri on suojattu palomuurein, salasanoin ja muiden tietoturvan toimialalla 
yleisesti hyväksyttävin teknisin keinoin. Ainoastaan rekisterinpitäjän ja sen toimeksiannosta ja lukuun 
toimivien yritysten työntekijöillä on pääsy rekisterin sisältämiin tietoihin rekisterinpitäjän myöntämällä 
käyttöoikeudella. 

10 
Tarkastus- 
oikeus 

Jokaisella on oikeus tarkastaa, mitä tietoja hänestä on talletettu henkilörekisteriin. Tarkistuspyyntö 
tulee osoittaa kirjallisesti ja allekirjoitettuna osoitteeseen: 

Celia 
PL 20 
00030 IIRIS 

 

Asiakkaan tulee tarkistuspyynnössä esittää tiedon etsimiseksi tarpeelliset tiedot: nimi ja 
henkilötunnus tai käyttäjätunnus. Rekisteritietoja ei luovuteta puhelimitse. 

11 
Oikeus vaatia 
tiedon 
korjaamista 
 

Jokaisella on oikeus vaatia rekisterissä olevan virheellisen tiedon korjaamista. Korjauspyyntö on 
tehtävä ottamalla yhteys Celian asiakaspalveluun puhelimitse 0295 333 050 tai kirjallisesti 
osoitteeseen: 

Celia 

PL 20 

00030 IIRIS. 

 

Asiakkaan tulee esittää tiedon korjaamiseksi tarpeelliset seikat ja asiakkaan yksilöintiin tarvittavat 
tiedot: nimi ja henkilötunnus tai käyttäjätunnus. 
Celia huolehtii asiakastietojen oikeellisuudesta ja eheydestä myös päivittämällä asiakkaan virallisia 
nimi- ja yhteystietoja säännöllisesti väestörekisteristä.  



12 
Muut henkilö- 
tietojen käsit- 
telyyn liitty- 
vät oikeudet 
 

Celia ei käytä rekisterin tietoja suoramarkkinointiin ilman asiakkaan suostumusta. 

 


