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

Laatimispäivä  16.5.2018 
 
 
1a 
Rekisterin- 
pitäjä 

Nimi 

Mikro-Väylä Oy 

Osoite 

Lohikoskentie 16, 40320 Jyväskylä 

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

mikro-vayla@mikro-vayla.fi puh. (014) 676 707 

2 
Yhteyshenki- 
lö rekisteriä 
koskevissa 
asioissa 

Nimi 
Miika Vacker 
Osoite 

Hermannin rantatie 12 A, 00580 Helsinki 

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

miika.vacker@mikro-vayla.fi 

3 
Rekisterin 
nimi 

Servmanager laitehallinta-, ylläpito- ja tapahtumarekisteri. 

4 
Henkilötieto- 
jen käsittelyn 
tarkoitus 
 
 
 
 
 
 

Henkilö on kirjautunut kulunvalvontalukijalla päästäkseen sisään kirjastoon tai muuhun tilaan 
omatoimiaikoina. Käsittelyn tarkoitus on jäsenyyden / käyttöoikeuden tarkastus sekä kirjaston tai 
muun tilan käytön valvonta.  
 
 
 

5 
Rekisterin 
tietosisältö 

Rekisteriin tallennetaan henkilön kirjastokortin numero sekä mahdollisesti kuva (JPEG) tapahtumasta 
sisääntulo-ovelta, kun henkilö kirjautuu sisään omatoimijärjestelmään. Joissakin tapauksissa kirjasto 
(käyttäjä) tallentaa myös henkilön nimen listaan joka sallii tai kieltää omatoimijärjestelmän käytön. 
Rekisterissä ei ole muita henkilötietoja.  

6 
Säännönmu- 
kaiset tieto- 
lähteet 

Kulunvalvontalukija ja kamera kerää tiedot sisäänkirjautumisisista. Kirjaston henkilökunta syöttää 
tietoja lisäksi listalle jolla sallitaan tai estetään henkilön omatoimijärjestelmän käyttö. 
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7 
Tietojen 
sään- 
nönmukaiset 
luovutukset 

Ei säännönmukaisia luovutuksia. Aineisto on vain kirjaston henkilökunnan käytettävissä. Mikro-Väylä 
Oy:n ylläpitäjällä on pääsy rekisteriin ylläpidollisissa tarkoituksissa. 

8 
Tietojen 
siirto 
EU:n tai 
ETA:n 
ulkopuolelle 
 

Ei 

9 
Rekisterin 
suojauksen 
periaatteet 

A Manuaalinen aineisto 

Ei manuaalista aineistoa 

B ATK:lla käsiteltävät tiedot 

Tiedot siirretään ATK rekisteriin SSL ja FTPS salatulla yhteydellä. Tietoihin pääsee käsiksi vain 
tunnuksen ja salasanan avulla, joita on rajatusti kirjaston henkilökunnan käytössä. Mikro-Väylä Oy:n 
ylläpitäjällä on myös pääsy tietoihin ylläpidollisissa tarkoituksissa. Tietoja säilytetään 
salasanasuojatulla palvelimella. Kulunvalvontalukijalla tapahtuneen kirjautumisen yhteydessä 
tallennettu kirjastokortin tai muun vastaavan numero sekä mahdollinen tapahtumakuva poistetaan 
rekisteristä automaattiesti kirjaston määrittelemän aja kuluttua tapahtumasta. Normaalisti aika on 14 - 
30 päivää. Joissakin tapauksissa kirjasto ylläpitää myös listaa sallituista / estetyistä käyttäjistä. 
Sallittu lista on voimassa toistaiseksi. Estolle asetataan aina tapauskohtainen päättymispäivä, jonka 
jälkeen tieto poistuu.  

10 
Tarkastus- 
oikeus 

Jokaisella on oikeus tarkastaa tietonsa. Tällöin tulee ottaa yhteys kyseisen omatoimijärjestelmää 
käyttävän kirjaston tai muun tilan henkilökuntaan.Kirjasto on rekisterin pääasiallinen käyttäjä. 

11 
Oikeus vaatia 
tiedon 
korjaamista 
 

Jokaisella on oikeus vaatia henkilörekisterissä olevan virheellisen tiedon korjaamista. Tällöin tulee 
ottaa yhteys kyseisen omatoimijärjestelmää käyttävän kirjaston tai muun tilan henkilökuntaan.  

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

Rekisteriin kerättyjä tietoja ei käytetä suoramainontaan, etämyyntiin, muuhun suoramarkkinointiin, 
markkina- ja mielipidetutkimuksiin, henkilömatrikkeleihin tai sukututkimuksiin. Henkilötietolain 30 §:n 
mukaan rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia 
tietoja yllämainittuihin toimenpiteisiin. 

 


