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Rekisteriseloste 

 
 
1. Rekisterin nimi 

 

 
Kirjasampo.fi: kirjastojen yhteinen kirjallisuuden ja kirjailijatiedon 
verkkopalvelu 

 
2. Rekisterinpitäjä 
 
 

 
Rekisterinpitäjä on kulttuurin ja vapaa-ajan lautakunta, joka on 
delegoinut rekisterinpitäjän tehtävät 27.3.2018, § 71, kirjastopalvelujen 
johtajalle.  
 

 
3. Rekisterin 
vastuuhenkilö 

 

 
Kehittämispäällikkö 

 
4. Rekisterin 
yhteyshenkilö 

 

Suunnittelija 

  
Yhteystiedot: 
Helsingin kaupunki 
Kirjaamo 
PL 10 (Pohjoisesplanadi 11-13) 
00099 Helsingin kaupunki  
P. 09 310 32411 / 09 310 37007 / 09 310 71547 / 09 310 22700 
 

  

 
5. Henkilötietojen käsittelyn  
tarkoitukset ja käsittelyn 
oikeusperuste 
 

 
Kirjailija- ja kirjatiedon tarjoaminen kirjastojen asiakkaille, kouluille, 
kirjallisuustoimijoille ym. 
 
Lukija-käyttäjän käyttökokemuksen rikastaminen. 
 
Oikeusperustana on EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artikla 1 a-kohta: 
Rekisteröity on antanut suostumuksensa henkilötietojen käsittelyyn yhtä 
tai useampaa erityistä tarkoitusta varten. Lukija-käyttäjä on antanut 
suostumuksensa henkilötietojen käsittelyyn ja valinnut itse julkaistavan ja 
säilytettävän tietonsa; voi käyttää pseudonyymiä. 
 
Oikeusperustana on EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artikla 1 a-kohta 
Kirjailija-käyttäjä on antanut suostumuksensa henkilötietojen käsittelyyn ja 
valinnut itse julkaistavan ja säilytettävän tietonsa, poislukien bibliografinen 
perustieto, jonka säilyttäminen perustuu kansallisen kulttuuriperinnön 
säilyttämiseen velvoitteeseen. 
 
Oikeusperustana on EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artikla 1 e-kohta: 
Käsittely on tarpeen yleistä etua koskevan tehtävän suorittamiseksi tai 
rekisterinpitäjälle kuuluvan julkisen vallan käyttämiseksi. 
 



    
 Rekisteriseloste    2 (2) 

 
EU:n yleinen tietosuoja-asetus 
(2016/679) 

  

   
24.10.2019  

 

 
 

 

Keskeinen lainsäädäntö: 
 

- EU:n yleinen tietosuoja-asetus (679/2016) 

- Tietosuojalaki (1050/2018) 
- Kirjastolaki (1492/2016) 

 
6. Rekisterin tietosisältö  
 
 
 

Rekisteriin tallennetaan palvelun toteuttamiseksi välttämättömät 
yhteystiedot. Henkilötietoja ei tarkisteta, niitä käytetään vain 
yhteystietoina. 
 
Lukija-käyttäjästä tallennetaan välttämättömät yhteystiedot_ 
Käyttäjätunnus, sähköpostiosoite ja vapaaehtoisesti annetut tiedot. 
 
Kirjailijasta tallennetaan bibliografinen tieto ja hänen itse tarjoamansa 
henkilötieto ja kirjailijatieto. 

7. Henkilötietojen 
säännönmukaiset 
luovutukset  
 
 

Henkilötietoja ei luovuteta eteenpäin; ei myöskään EU- tai ETA-maiden 
ulkopuolelle. Avoimia bibliografisia tietoja jaetaan rajapinnan kautta 
eteenpäin. 

 

8. Tietojen säilytysajat  
 
 
 

Kirjailija-tiedot säilytetään bibliografisen tiedon osalta toistaiseksi ja 
vapaaehtoisen tiedon osalta toistaiseksi (poistetaan pyynnöstä) 
 
Lukija-käyttäjän tiedot säilytetään toistaiseksi, kunnes käyttäjä poistaa ne. 
 

 

9. Henkilötietojen 
tietolähteet   
 
 
 

Tiedot kerätään rekisteröidyltä itseltään. Käyttäjä päivittää itse tietonsa. 
 
Bibliografiset tiedot on kerätty mm. kirjastojen kirjailijatietokannoista, 
muista kirjallisuuden tiedonlähteistä ja bibliografisista tietokannoista sekä 
kirjoittajien oman ilmoituksen pohjalta.  

 

 

 


