
HELSINGIN KAUPUNKI  Rekisteriseloste  1 (3) 
 
    Laatimispäivä/Päivityspäivä 

6.6.2016 

 
 
 
Lue täyttöohjeet ennen rekisteriselosteen täyttämistä. Käytä tarvittaessa liitettä. 
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1 
Rekisterin 
nimi 

Itsepalvelutulostus - Helsingin kaupunginkirjaston tulostusjärjestelmä 

2 
Rekisterinpitä-
jä 

   Kulttuuri- ja kirjastolautakunta / 
    Helsingin kaupunginkirjasto 
    PL 4100 
    00099 Helsingin kaupunki 

3 
Rekisterin 
vastuuhenkilö 
 
 

Helsingin kaupunginkirjasto, Tietohallintopäällikkö 

4 
Yhteyshenkilö 
rekisteriä kos-
kevissa asi-
oissa 

Tehtävänimike 

Tietotekniikkapäällikkö 

Osoite 

Rautatieläisenkatu 8, PL 4100, 00099 Helsingin kaupunki 

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

093108511, kirtty@hel.fi 
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5 
Henkilötietojen 
käsittelyn tar-
koitus ja pe-
ruste 

Henkilötietojen käsittely perustuu henkilötietolain (523/1999) 8 §. 
 
Tietoja käytetään asiakkaan ilmaisen tulostuskiintiön sekä asiakaan ostaman 
tulostussaldon täyttymisen seurantaan sekä tilastointiin  

6 
Rekisterin tie-
tosisältö 

- käyttäjätunnus (Saadaan automaattisesti HelMet-kirjastojen 
lainauksenvalvontarekisteristä, mikäli tulostus tapahtuu kirjaston asiakastyöasemalta. 
Asiakas voi myös itse luoda tunnuksen omilta laitteiltaan tulostamista varten). 
- salasana (asiakkaan itse tekemälle tunnukselle) 
- nimi (Asiakkaan itse luoma tunnus) 
- sähköpostiosoite  (ylläpidetään pääkaupunkiseudun kaupunginkirjastojen 
lainauksenvalvontarekisteristä, Helsingin kaupunginkirjasto varaus.lib.hel.fi -palvelussa 
tai asiakkaan itse valitsema) 
- asiakkaan käytettävissä oleva ilmainen tulostuskiintiö 
- asiakkaan maksama tulostussaldo 
- tulostustapahtumat 

7 
Säännön-
mukaiset tieto-
lähteet 

HelMet-kirjastojen asiakasrekisteri, Helsingin kaupunginkirjaston ASTA-
asiakastyöasemien ajanvarausjärjestelmä, Asiakas itse 

8 
Tietojen sään-
nönmukaiset 
luovutukset 

Tietoja ei luovuteta Helsingin kaupunginkirjaston ulkopuolelle.  

9 
Tietojen siirto 
EU:n tai 
ETA:n ulko-
puolelle 

Tietoja ei siirretä EU- tai ETA-alueen ulkopuolelle 

10 
Rekisterin 
suojauksen 
periaatteet 

A. Manuaalinen aineisto 

ei manuaalista aineistoa 

B. ATK:lla käsiteltävät tiedot 

Tiedot tallennetaan Helsingin kaupungin tietokantaan, johon pääsevät vain henkilöt, 
joille on työtehtävien perusteella myönnetty käyttöoikeus. Käyttäjätunnukset ja niihin 
liittyvät salasanat rekisteriin annetaan käyttöoikeuksien myöntämisen yhteydessä. 
Käyttöoikeus päättyy henkilön siirtyessä pois niistä tehtävistä, joita varten hänelle on 
myönnetty käyttöoikeus. 
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11 
Tarkastus-
oikeus 

Rekisteröity voi esittää tarkastusoikeutta (omiin tietoihinsa) koskevan pyynnön rekisterin 
vastuuhenkilölle henkilökohtaisesti tai omakätisesti allekirjoitettuna tai sitä vastaavalla 
tavalla varmennettuna kirjallisena pyyntönä. 

 

12 
Oikeus vaatia 
tiedon 
korjaamista 

Rekisteröity voi pyytää tiedon korjaamista rekisterin yhteyshenkilöltä 
tai vastuuhenkilöltä. 

13 
Kielto-oikeus 

Rekisteristä ei luovuteta ilman rekisteröidyn lupaa henkilötietoja suoramarkkinointia, 
markkina- ja mielipidetutkimusta, henkilömatrikkelia ja sukututkimusta varten.  

14 
Rekisteröidyn 
informointi 

Järjestelmän rekisteriseloste on nähtävillä Helsingin kaupungin www-sivuilla. 

15 
Rekisteri-
hallinto 

Helsingin kaupunginkirjaston Tietohallintopäällikkö käyttää rekisterinpitäjänä rekisteriä 
koskevaa päätösvaltaa rekisterin käytöstä, tietosisällön ja käyttötarkoituksen 
määrittelystä, käyttöoikeuksien myöntämisestä, rekisteröidyn informoinnista ja 
tarkastusoikeuden toteuttamisesta, tiedon korjaamisesta sekä tietojen luovuttamisesta, 
rekisterin järjestelmäteknisestä ylläpidosta, rekisterin suojaamisesta, arkistoinnista ja 
hävittämisestä sekä rekisterin vastuuhenkilön nimeämisestä ja hänen tehtävistään. 

 


