
     DATASKYDDSBESKRIVNING 

    Personuppgiftslagen(523/1999) 10 § ja 24 § 
Läs ifyllningsanvisningarna för ifyllandet 
av beskrivningen. Använd vid behov bilagor. 

Datum för uppgörande  
13.2.2017 

 
 

1a 
Den register- 
ansvarige 

Namn 

Eeposbiblioteken: Stadsbiblioteken i Alajärvi, Alavo, Etseri, Kaskö, Kauhajoki, Kauhava, Kurikka, 
Lappo och Seinäjoki samt kommunbiblioteken i Bötom, Evijärvi, Ilmola, Kuortane, Laihela, 
Lappajärvi, Perho, Soini, Storkyro, Storå, Vetil, Vindala och Östermark. 
Adress 

Alajärvi stadsbibliotek, Kirkkotie 7, 62900 ALAJÄRVI  
Alavo stadsbibliotek, Järviluomantie 3, 63300 ALAVO  
Bötoms kommunbibliotek, Pappilankuja, 64350 BÖTOM 
Etseri stadsbibliotek, Lukiontie 3, 63700 ETSERI 
Evijärvi stadsbibliotek, Voltintie, 62510 EVIJÄRVI  
Ilmola kommunbibliotek, Museopolku 1, 60800 ILMOLA 
Storkyro kommunbibliotek, Kyrööntie, 61500 STORKYRO  
Storå kommunbibliotek, Kristiinantie, 64900 STORÅ 
Kaskö stadsbibliotek, Hamngatan 18, 64260 KASKÖ                          
Kauhajoki stadsbibliotek, Prännärintie 2 C, 61800 KAUHAJOKI  
Kauhava stadsbibliotek, Kauppatie 88, 62200 KAUHAVA  
Kuortane kommunbibliotek, Koulukuja, 63100 KUORTANE  
Kurikka stadsbibliotek, Seurapuistikko, 61300 KURIKKA    
Laihela kommunbibliotek, Laihiantie, 66400 LAIHELA  
Lappajärvi kommunbibliotek, Hyytisentie 5, 62600 LAPPAJÄRVI  
Lappo stadsbibliotek, Kauppakatu 23, 62100 LAPPO                                         
Perho kommunbibliotek, Koulutie 4, 69950 PERHO                   
Seinäjoki stadsbibliotek, PL 217, 60101 SEINÄJOKI                                   
Soini kommunbibliotek, Alajärventie, 63800 SOINI                          
Vetils kommunbibliotek, Koulukuja, 69700 VETIL                             
Vindala kommunbibliotek,Patruunantie, 62800 VINDALA         
Östermarks kommunbibliotek, Porvarintie, 64700 ÖSTERMARK 
Övriga kontaktuppgifter (t.ex. telefonnummer under arbetstid, e-postadress) 

06 416 2326 

2 
Kontakt- 
person i  
ärenden 
gällande 
registret 

Namn 

Jaana Viljanen 
Adress 

Seinäjoki stadsbibliotek, PB 217, 60101 SEINÄJOKI 

Övriga kontaktuppgifter (t.ex. telefonnummer under arbetstid, e-postadress) 

044 4255 447 

3 
Registrets 
namn 

Eeposbibliotekens kundregister i Aurora-bibliotekssystemet      

4 
Ändamål 
med behand- 
ling av per- 
sonuppgifter 
 
 
 
 
 
 

Eeposbiblioteken använder kundregistret för att sköta bibliotekens kundrelationer. (Lag om allmänna 
bibliotek 1492/2016, 6 §) 

 

 

 



5 
Registrets 
datainnehåll 

I registret sparas följande uppgifter: 

• personbeteckning 

• förnamn 

• efternamn 

• ålder 

• födelsedatum 

• kön 

• språk 

• adress 

• telefonnummer 

• e-postadress 

• bibliotekskortsnummer och ID (till systemtillverkarens förfogande) 

• dechiffrerad pinkod (kopplad till bibliotekskortsnummer) 

• antal lån och utlånade verk 

• antal reserverationer och reserverade verk 

• låneförbud 

• avgifter 

• bibliotekspersonalens anteckningar (bl.a. om att personen är kund hos Celia) 

• motsvarande uppgifter om vårdandshavaren till en kund under 15 år 

Ett fotoförsett identitetsbevis kan användas för identifiering av låntagaren om kunden så önskar. 
Kunden kan själv ändra följande uppgifter i webbiblioteket: namn, adress, språk, telefonnummer, e-
postadress. 

 

Lånehistorik med uppgifter om de två senaste låntagare sparas i systemet per exemplar. 
Hemtjänstkundens personliga lånehistorik sparas. Annars sparas lånehistorik endast om kunden 
separat har gett sitt samtycke. 

 

UPPGIFTERNAS OFFENTLIGHET OCH DATASEKRETESS:  

Uppgifterna är sekretessbelagda (Lag om offentlighet i myndigheternas verksamhet 621/1999, punkt 
32).  

 

Uppgifterna kopplas inte till andra personregister. 

6 
Regelmässi- 
ga uppgifts- 
källor 

Som uppgiftskällor används uppgifter som kunden själv eller kundens vårdnadshavare har uppgett. 
Uppgifter som gäller låneverksamheten kommer från bibliotekssystemet.  

Vid indrivningsfall kan adressuppgifterna kontrolleras i befolkningasdatasystemet. 
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7 
Regelmäs- 
sigt utläm- 
nande av 
uppgifter 

Låntagarens namn och adress, personbeteckning, uppgifter på det material som ska debiteras samt 
betalningsuppgifter kan överföras till utomstående parter för fakturering och indrivning.  

 

Uppgifter om kundens lösenord och biblioteksnummer kan överföras till datorbokningssystem eller 
låneautomat för identifiering. Om kunden använder bibliotekens e-resurser kan information om 
kundens pinkod och biblioteksnummer överföras till tjänsteleverantören. Uppgifterna överförs inte till 
andra ändamål, om inte något annat stadgas i lag. 

8 
Översändande 
av uppgifter 
utanför EU 
eller EES 
 

Uppgifter överförs inte utanför EU eller EES. 

9 
Principerna 
för skyddet 
av registret 

A Manuellt material 

De blanketter med låntagaruppgifter som kunden fyllt i uppbevaras i låst utrymme. 

B ADB-register 

Leverantören av bibliotekssystemets användarservice sköter det tekniska skyddet. För att komma åt 
uppgifterna måste användarnamn och lösenord ges. Uppgifter behandlas med förtroende och 
bibliotekespersonal har tystnadsplikt. 
Den registrerade kan själv kontrollera sina uppgifter och definiera och ändra sina personliga 
användarinställningar i bibliotekssystemets webbtjänst efter att ha logggat in med sin pinkod och 
bibliotekskortsnummer.  

10 
Gransknings- 
rätt 

Kunden har rätt att granska sina uppgifter efter att ha uppvisat identitetsbevis. 

En begäran om granskning av alla uppgifter kan framställas i samband med ett personligt besök eller  
överlämnas skriftligen till bibliotekspersonalen. 

11 
Rätt att kräva 
rättelse av 
uppgifter 
 

Bibliotekspersonalen rättar  på eget initiativ alla felaktiga uppgifter som upptäcks i registret. Den 
registrerade har också rätt att kräva att en oriktig uppgift korrigeras. 

Om den registeransvarige inte godkänner den registrerades yrkande på rättelse av en uppgift, skall 
han ge ett skriftligt intyg om detta. Den registrerade kan sedan föra saken till dataombudsmannen för 
behandling. 

12 
Övriga rättig- 
heter med 
anknytning 
till behand- 
ling av per- 
sonuppgifter 

Registret används inte till något annat än ovannämnda ändamål. 



 


