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1 

Registrets namn 

 

Lukasbibliotekens kundregister  

2 

Personuppgiftsansvarig

e 

Namn 

Lukasbiblioteken 

Hangö stadsbibliotek 

Ingå kommunbibliotek 

Raseborgs stadsbibliotek 

Sjundeå kommunbibliotek 

Adress 

 Raseborgsvägen 8 A 

10611 Raseborg 

Övriga kontaktuppgifter (t.ex. telefon under tjänstetid, e-postadress) 

Person som ansvarar för bibliotekstjänsterna i kommun- och stadsbibliotek som ingår i 

datasystemet: 

Hangö stadsbibliotek, bibliotekschef Milla Kuronen,  

milla.kuronen@hanko.fi, tfn 040 135 9382 

 

Ingå kommunbibliotek, tf bibliotekschef Raija Selén,  

Editeringsdag

13.8.2020



raija.selen@ínga.fi, tfn 050 373 2167 

 

Raseborgs stadsbibliotek, bibliotekschef Heidi Enberg,  

heidi.enberg@raseborg.fi, tfn 019 289 2952 

Sjundeå kommunbibliotek, chef för biblioteks- och fritidstjänster Maarit Tuomisto, 

maarit.tuomisto@sjundea.fi, tfn 050 386 0825 

3 

Ansvarsperson för 

registret 

Uppgiftsbenämning 

Se punkt 2. 
 

4 

Kontaktperson i frågor 

som berör registret 

Uppgiftsbenämning 

Se punkt 2. 

Adress 

 

Övriga kontaktuppgifter (t.ex. telefon under tjänstetid, e-postadress) 

 

5 

Kommunens 

datasäkerhetsombud 

Uppgiftsbenämning

Hangö: Kanslichef Lasse Tallqvist

Ingå: Informatör Benjamin Lundin

Raseborg: Datasäkerhetsombud Annina Oksanen

Sjundeå: Erika Parvikoski 

Adress

Hangö:

Ingå: Strandvägen 2, 10210 Ingå

Raseborg: Östra Standgatan 9, 10600 Ekenäs

Sjundeå: Lepopirttivägen 80, 02570 Sjundeå

Övriga kontaktuppgifter (t.ex. telefon under tjänstetid, e-postadress)

Skriftliga begäran angående dataskyddet:

Hangö: kirjaamo@hanko.fi.

Ingå: tietosuoja@inkoo.fi,

Raseborg: tietosuoja@raasepori.fi

Sjundeå: tietosuoja@siuntio.fi

6 

Förvaringstid på 

personuppgifter i 

personregistret 

Uppgifterna förvaras tills kunden själv eller dödsboet meddelar att kundrelationen har 

avslutats. Kunduppgifterna avlägsnas efter att kunden skött alla sina betalningar och lån. 

7 

Syftet med och rättslig 

grund för behandlingen 

av personuppgifter 

Insamling och behandling av personuppgifter är behövligt för iakttagande av den 

lagstadgade skyldigheten för den personuppgiftsansvarige (lagen om allmänna bibliotek, 

1492/2016). 

Biblioteken använder registret för låneövervakning, fakturering och indrivning, 

statistikföring och för informerande.  

mailto:kirjaamo@hanko.fi
mailto:tietosuoja@inkoo.fi
mailto:tietosuoja@raasepori.fi
mailto:kirjaamo@siuntio.fi


8 

Registrets datainnehåll 

Kundregistret innehåller följande uppgifter om Lukasbibliotekens kunder: 

Namn, födelsetid, personbeteckning, adress, telefonnummer, e-postadress, alternativ adress, 

datum för registrerande av lånare, namn på garantigivare (t.ex. vårdnadshavaren för en 

person under 15 år), kundgrupp (barn, vuxen osv.), modersmål, bibliotekskortets nummer, 

bibliotekskortets lösenord dolt, reserveringsnummer, obetalda avgifter, 

anmärkningsuppgifter (t.ex. låneförbud, användningsförbud, fel kontaktuppgifter, faktura 

skickad m.m.), meddelandeinställningar och för statistik: antal lån och reserveringar. 

9 

Regelmässiga 

uppgiftskällor 

Personuppgifter som kunden själv eller kundens vårdnadshavare uppger i samband med 

anmälan till kund.  a  

Biblioteken kan kontrollera och uppdatera kontakt- och personuppgifter t.ex. i 

indrivningssituationer eller enligt bestämmelserna från befolkningsdataregistret (VTJ) eller 

från någon annan extern upprätthållares register. 

Från bibliotekssystemet får man uppgifter för låneövervakning, statistikföring, fakturering 

och indrivning samt för informerandet av kunder. 

10 

Regelmässig 

överlåtelse av uppgifter 

Från registret utlämnas vid behov faktureringsuppgifter till stadens reskontrasystem för 

skickandet av fakturor till följd av oreturnerade lån. Sådana uppgifter är: Kundens eller 

vårdnadshavarens personbeteckning, namn, kontaktuppgift och information om de verk som 

ska faktureras samt om ersättningsprisen för dem.  

Om fakturerande för ett oreturnerat eller skadat verk leder till indrivning, kan uppgifterna om 

fakturan samt kundens person- och kontaktuppgifter utlämnas till indrivningsbyrån genom 

kommunens reskontra. 

Uppgifter om kundens bibliotekskortsnummer, lösenord och användarrätt kan förmedlas till 

serviceproducenter för e-tjänsterna för bibliotekens tidsboknings- och användarprogram, till 

passerkontrollsystemen i meröppetbiblioteken eller till programmen i utlåningsautomaterna 

för kontrollerande av kundrelation. 

Från bibliotekssystemet kan skapas rapporter över användarhändelser av vilka anonyma 

statistikuppgifter utlämnas till undervisnings- och kulturministeriet för lagenligt utvärdering 

en gång om året. 

 

För övriga ändamål utlämnas inga uppgifter utan tillstånd av kunden. 

11 

Överlåtelse av uppgifter 

utanför Europeiska 

unionen eller 

Europeiska ekonomiska 

samarbetsområdet 

Uppgifter lämnas inte ut utanför Europeiska unionen eller Europeiska samarbetsområdet. 

12 

Principer för skydd 

av registret 

A Manuellt material 

Anmälningsblanketter som fyllts i för bibliotekskortet förstörs.  

Anmälningsblanketter som fyllts i för bibliotekskortet förstörs genast när uppgifterna har förts 

in i bibliotekssystemets kundregister. 

B Material som behandlas elektroniskt 

Det elektroniska materialet (kundregistret) finns på Raseborgs server i stadens serversal. 

Staden har som serviceproducent av allmänna bibliotekstjänster förbundit sig till de 

dataskyddsprinciper som offentlig förvaltning förutsätter. 

Bibliotekssystemet och nätbiblioteket upprätthålls av Axiell Finland Oy. Företaget har 

förbundit sig att behandla uppgifter enligt EU:s dataskyddsförordning. 

Användningen av bibliotekssystemet förutsätter användarnamn och lösenord av personalen. 

Användarrätten upphör när anställningsförhållandet avslutas. Kunduppgifter behandlas 



konfidentiellt och användarna har tystnadsplikt. Tjänsteinnehavarförbindelsen har ingen 

allmän adress. 

En kund kan med sitt eget användarnamn och lösenord granska sina egna uppgifter samt 

fastställa och ändra sina egna användarinställningar i Lukasbibliotekens nätbibliotek. 

 

13 

Rätt till insyn 

Den registrerade kan framföra sin begäran om insyn personligt i biblioteket eller genom att 

lämna in en egenhändigt undertecknad skriftlig blankett till den personuppgiftsansvarige 

eller till registrets kontaktperson.  

14 

Rätt att kräva 

korrigerande eller 

avlägsnande av uppgift 

Den registrerade har rätt att kräva korrigerande eller avlägsnande av uppgift enligt varje 

kommuns praxis. Begäran skickas till den personuppgiftsansvarige eller till registrets 

kontaktperson. 

 

15 

Återkalla den 

registrerades samtycke 

 

Begäran om återkallelse av uppgift kan framföras personligt i biblioteket eller genom att 

lämna in ett egenhändigt undertecknat skriftligt brev.  Begäran skickas till den 

personuppgiftsansvarige eller till registrets kontaktperson. 

Detta förutsätter att den registrerade inte har oreturnerade lån eller obetalda avgifter eller 

ersättningar.  

16 

Den registrerades 

övriga rättigheter och 

rätt att besvära sig hos 

tillsynsmyndigheten 

 

De registrerade har rätt att få information om personuppgiftsincident: företaget eller 

organisationen ska rapportera den nationella dataskyddsmyndigheten om 

personuppgiftsincidenter. Användarna ska informeras om allvarliga incidenter så fort som 

möjligt för att de ska kunna vidta behövliga åtgärder.  

 

Den registrerade har rätt att lämna in ett besvär om behandlingen av personuppgifter till 

tillsynsmyndigheten. 

17 

Övrig information 

Dataskyddsbeskrivningen finns till påseende vid alla Lukasbibliotekens verksamhetsställen 

och på Lukasbibliotekens webbplats. 

18 

Registerförvaltning 

Ansvarspersonen för registret har huvudansvaret för innehållet. Kontaktpersonen ansvarar 

för alla praktiska åtgärder och också för att hålla dataskyddsregistret uppdaterat. 

 


