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Anders-Finna verkkokirjasto 

 
Rekisterinpitäjä 

Kokkolan kaupunki 
Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta 
Isokatu 3 
67100 Kokkola 
kokkolan.kirjasto@kokkola.fi 
puhelinnumero: 040 806 5124 
 
Kokkola, Halsua, Kannus, Kaustinen, Lestijärvi ja Toholampi omistavat Anders-Finna 
verkkokirjaston.  
Verkkokirjasto on kuntien yhteinen.                     
 
Rekisteriasioista vastaava henkilö ja/tai yhteyshenkilö 

Kokkolassa Heidi Tuikka, kirjastonjohtaja 
  
 
Rekisterin tietosisältö 

Kun kirjaudut kirjastokortillasi ohjelmaan,  
se tallentaa sinusta seuraavat tiedot:  

• etunimesi  

• sukunimesi 

• sähköpostiosoitteesi 

• kirjaston, josta noudat varauksesi,  

• kirjastokorttisi numeron ja viivakoodin. 
 
 

Lisäksi huoltaja voi tallentaa tietoihinsa: 

• huollettavan kirjastokortin numeron 

• huollettavan kirjastokortin PIN-koodin. 
 

 
Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja käsittelyn oikeusperuste 

Tarvitsemme henkilötietosi, jotta sinä voit: 

• uusia omat lainasi 

• tehdä varauksia 

• tehdä suosikkilistoja 
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• pyytää omien tietojesi muuttamista. 
 
Laki määrää kunnat järjestämään kirjastopalvelut 
 (Laki yleisistä kirjastoista 1492/2016). 
 
Jotta kirjastot noudattavat lakia,  
niiden on tallennettava sinun tietosi rekisteriinsä.   
(EU:n yleinen tietosuoja-asetus 679/2016, 6 artikla, kohta c) 
 
 
Keskeinen lainsäädäntö 

-EU:n yleinen tietosuoja-asetus (679/2016)  
-Tietosuojalaki (1050/2018)  
-Laki yleisistä kirjastoista  1492/2016 
-Laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta 621/1999 
 
Henkilötietojen säännönmukaiset tietolähteet 

Ohjelma hakee tietosi  
Anders -kirjastojen asiakasrekisteristä, 
kun kirjaudut verkkokirjastoon. 
 
Rekisteristä siirtyy seuraavat tiedot sinusta:  

• osoite, 

• puhelinnumerosi  

• tieto viestitoiveestasi: 
- miten kirjasto lähettää sinulle tiedon, 
 että voi hakea varauksesi kirjastosta. 
- miten kirjasto lähettää sinulle 
muistutuksen, 
 jos eräpäivä lähestyy tai on jo mennyt.  

 

Vastaanottaja ja vastaanottajaryhmät  

Sinun tietojasi pääsevät katsomaan myös: 

 

• kirjaston henkilökunta 

• verkkokirjaston toimittajat 
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Toimittajat ja henkilökunta katsovat tietojasi vain, 

 jos sinun on vaikea käyttää palvelua. 

 

Siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle 

Tietosuoja-asetus on voimassa vain maissa, 
 jotka kuuluvat Euroopan Unioniin 
 tai Euroopan talousalueeseen. 
 Muilla mailla esimerkiksi Yhdysvalloilla 
on erilaisia asetuksia ja lakeja, 
 jotka säätelevät niiden kansalaisten tietosuojaa. 

 
Kirjastot eivät siirrä rekisterin tietoja maihin,  
joissa ei noudateta tietosuoja-asetusta.  
 
Tietojen säilytysajat  

Kirjastot säilyttävät tietosi rekisterissä 
niin kauan kuin sinä käytät kirjastoa. 

 
Tietojen suojaaminen 

Tietokoneella käsiteltävät tiedot 
Kirjastot ovat tehneet sopimuksen 
ohjelman tekijöiden kanssa.  
Ohjelman tekijät huolehtivat  
tietojen suojaamisesta. 
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