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Henkilötietojen käsittely Postimuseon kirjastossa 
 

Tämän dokumentin tarkoitus on informoida Postimuseon kirjaston asiakkaita henkilötietojen 

käsittelystä Postimuseon kirjaston toiminnassa. Informointi perustuu EU:n yleiseen tietosuoja-

asetukseen (679/2016). 

 

Rekisterinpitäjä ja yhteystiedot 
Postimuseosäätiö 

Häkiläpolku 3, 33100 Tampere 

kirjasto@postimuseo.fi 

Yhteyshenkilö henkilötietojen käsittelyä koskevissa asioissa:  

Mikko Nykänen, puh. 0405182713 

 

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja käsittelyn oikeusperuste 
Aineiston lainaaminen Postimuseon kirjastosta edellyttää asiakastietojen rekisteröintiä 

kirjaston käytössä olevaan PrettyLib-kirjastojärjestelmään. Asiakastietoja käytetään kirjaston 

lainausvalvontaan.  

Henkilötietojen käsittelyn perusteena on rekisterinpitäjän oikeutettu etu.  

 

Rekisteriin tallennetaan rekisteröidyistä seuraavat tiedot 
Henkilö- ja yhteystiedot: nimi, postiosoite, puhelinnumero ja sähköpostiosoite. 

Lainaustiedot: kullakin hetkellä lainassa ja varauksessa olevat niteet, myöhästymismaksut, 

maksamattomat laskut, merkintä poikkeavasta laina-ajasta ja viimeisimmän 

lainaustapahtuman ajankohta. 

Verkkokäyttöliittymän käyttöön tarvittavat tiedot (vapaavalintainen): asiakastunnus ja 

tunnusluku. 

 

Henkilötietojen tietolähteet 
Henkilö- ja yhteystiedot ja niiden päivitykset saadaan asiakkaalta. Lainaustiedot tallentuvat 

järjestelmään lainaus-, uusinta- ja varaustapahtumien yhteydessä sekä laina-ajan ylittyessä. 

 

Henkilötietojen käsittely 
Henkilötietoja käsittelevät Postimuseon kirjastosta vastaava työntekijä sekä hänen sijaisensa. 
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Henkilötietojen säilytysaika 
Tietoja säilytetään kirjaston asiakkuuden ajan. Päättyneet asiakkuudet poistetaan 

rekisteristä kerran vuodessa. Asiakkuus katsotaan päättyneeksi, kun viimeisimmästä 

palautetusta lainasta on kulunut yli viisi vuotta. 

 

Henkilötietojen luovutukset 
Henkilötietoja ei pääsääntöisesti luovuteta Postimuseon ulkopuolelle. Vakavissa 

perintätapauksissa henkilötietoja voidaan luovuttaa Suomen viranomaisille. 

 

Henkilötietojen suojaaminen 
Asiakastiedot sisältävää kirjastotietokantaa säilytetään lukituissa tiloissa säilytettävällä, 

palomuurein eristetyllä palvelimella. Tietokantaan on pääsy ainoastaan Postimuseon 

sisäverkosta henkilökohtaisilla tunnuksilla.  

Asiakastietojen käsittelystä tallentuu tieto ohjelmistoon sisältyvään lokiin, joka ei ole 

kytkettävissä pois päältä. 

Asiakastietoja ei säilytetä muilla tallennusvälineillä. 

 

Rekisteröidyn oikeudet 
Kirjaston asiakkaalla on oikeus saada tietoonsa kirjastojärjestelmään hänestä tallennetut 

henkilötiedot. Tiedot voi pyytää Postimuseon kirjastossa paikan päällä tai kirjallisesti. 

Tallennetut henkilötiedot annetaan järjestelmästä saatavana tulosteena. 

Asiakkaalla on oikeus tietojensa oikaisemiseen, poistamiseen ja käsittelyn rajoittamiseen. 

Asiakkaalla on myös oikeus henkilötietojen käsittelyn vastustamiseen. 

Mikäli asiakas katsoo, ettei hänen henkilötietojensa käsittely ole lainmukaista, hänellä on 

oikeus tehdä asiasta valitus tietosuojavaltuutetulle.  
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