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Rekisteri- ja tietosuojaseloste  
Tämä on Ristijärven kunnan henkilötietolain (523/1999 10 ja 24 §) sekä EU:n tietosuoja-asetuksen 
(2016/679) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste.  
 

 
1. Rekisterinpitäjä 

Nimi:                Ristijärven kunta, kunnankirjasto  
  
Osoite:             Aholantie 25, 88400 Ristijärvi 
Muut yhteystiedot Sähköposti: kirjasto@ristijarvi.fi 
                        Puhelin: 044 715 9324 
 

 
2. Yhteyshenkilö rekis-
teriä koskevissa asi-
oissa 

Nimi:                Maritta Karjalainen  
Osoite:             Aholantie 25,  88400 Ristijärvi 
Muut yhteystiedot: Puh. 044 7159 714, sähköposti: maritta.karjalainen@ristijarvi.fi 

 
3. Rekisterin nimi 

 
Omatoimikirjaston eli itsepalvelukirjaston kulunvalvonta Ristijärven kirjastossa 

 

 
4. Henkilötietojen käsit-
telyn tarkoitus 

Omatoimikirjaston kulunvalvontajärjestelmän tarkoitus on suojata kohteen omaisuutta, 
ennaltaehkäistä rikoksia ja auttaa jo tapahtuneiden rikosten selvittämisessä. 
 
Henkilötietojen käsittelyn lainmukaisuus (tietosuoja-asetus art. 6): Käsittely on tarpeen  
rekisterinpitäjän tai kolmannen osapuolen oikeutettujen etujen toteuttamiseksi. 
 

 
5. Reksiterin tietosi-
sältö 

 
Omatoimikirjaston kulunvalvontakamera antaa kirjaston henkilökunnalle kuvallisen tiedon  
kaikista kirjastoon omatoimiaikana sisään tulleista henkilöistä siten, että se löytyy  
järjestelmälokista aikaleiman ja asiakasnumeron kera. 
Tietosisältö: 
-valvontakameran kuvatallenne 
-tallennusaika 
-asiakasnumero järjestelmässä 
-asiakkaan ikä 
-henkilön katuosoite 
-sähköpostiosoite 
-henkilön puhelinnumero  
 

6. Säännönmukaiset 
tietolähteet 

 
Ei säännönmukaisia ulkopuolisia tietolähteitä.  

 
7. Henkilötietojen vas-
taanottajat (tietojen 
säännönmukaiset luo-
vutukset) 

 
Ei säännönmukaisia tietojen luovutuksia. Rikosepäilytapauksissa tietoja voidaan luovuttaa  
poliisille. 
 
 

 
8. Tietojen luovutus tai 
siirto EU:n tai ETA:n ul-
kopuolelle 

 
Tietoja ei siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolella.  

 
9. Rekisterin suojauk-
sen periaatteet 

 
Manuaalinen aineisto: 
Manuaalista aineistoa ei muodostu.   
 

 
10. Tietojen säilyttämi-
nen, arkistointi ja hävit-
täminen 

 
Rekisteri säilyttää tallentimen kapasiteetista riippuen enintään 28 vrk, ellei ole kameravalvonnan 
toteuttamisesta johtuvaa erityistä syytä säilyttää tietoja pidempää aikaan. Tiedot tuhotaan tallenta-
malle niiden päälle uutta tietoa.  
 

 
11. Rekisteröidyn oi-
keus saada pääsy hen-
kilötietoihin 

 
Rekisteröidyllä on oikeus saada rekisterinpitäjältä vahvistus siitä, että häntä koskevia henkilötie-
toja käsitellään tai että niitä ei käsitellä. Jos henkilötietoja käsitellään, rekisteröidyllä on oikeus 
saada pääsy henkilötietoihinsa. Rekisterinpitäjän on toimitettava jäljennös käsiteltävistä henkilö-
tiedoista. Jos rekisteröity esittää pyynnön sähköisesti, tiedot on toimitettava yleisesti käytetyssä 
sähköisessä muodossa, paitsi jos rekisteröity toisin pyytää (tietosuoja-asetus 15 art.).  

 
Pyyntö voidaan tehdä henkilökohtaisen käynnin yhteydessä. Rekisteröidyn aina todistettava  
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henkilöllisyytensä.  Henkilöllisyys voidaan todistaa valokuvalla varustetulla virallisella henkilölli-
syystodistuksella, joksi hyväksytään ajokortti, passi tai poliisiviranomaisen antama henkilökortti.  
 
Pyynnön yhteydessä tulee yksilöidä, mistä kohteesta ja minä ajankohtana tiedot halutaan. Pyyn-
nön esittäjän voi olla tarpeen liittää pyyntöön oma kuvansa.  
 

 
12. Rekisteröidyn oi-
keus tietojen oikaisuun 

 
Rekisteröidyllä on oikeus oikaista itseään koskevat epätarkat tai virheelliset henkilötiedot otta-
malla yhteyttä rekisterinpitäjään. Rekisteröidyllä on oikeus saada puutteelliset henkilötiedot täy-
dennettyä muun muassa toimittamalla lisäselvitys. 

 
Rekisterinpitäjän on oikaistava, poistettava tai täydennettävä rekisterissä oleva, käsittelyn tarkoi-
tuksen kannalta virheellinen, tarpeeton, puutteellinen tai vanhentunut henkilötieto.  
Tiedot korjataan ilman aiheetonta viivytystä. 
 

 
13. Muut henkilötieto-
jen käsittelyyn liittyvät 
oikeudet 

 
Jokaisella rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle, jos rekisteröity katsoo, 
että häntä koskevien henkilötietojen käsittelyssä rikotaan tietosuoja-asetusta. Oikeus ei rajoita 
muita hallinnollisia muutoksenhakukeinoja tai oikeussuojakeinoja (tietosuoja-asetus 77 art.). Re-
kisteröidyllä on oikeus saattaa asia tietosuojavaltuutetun ratkaistavaksi osoitteella Tietosuojaval-
tuutetun toimisto, PL 800, 00521 Helsinki. 
 

 
 
 

 
 
 


