
     REGISTERBESKRIVNING 
    Personuppgiftslagen (523/1999) 10 §  
Läs ifyllningsanvisningarna före du fyller 
i registerbeskrivningen. Använd vid behov bilagor. 

Datum för uppgörande  
      

 
 

1a 
Den register- 
ansvarige 

Namn 

Blankabiblioteken (Pargas stadbibliotek och Kimitoöns kommunbibliotek) 

Adress 

Pargas stadsbibliotek: Strandv. 28, 21600 Pargas. Kimitoöns kommunbibliotek:Tullbacksvägen 7a, 
25900 Dalsbruk 
Övriga kontaktsuppgifter (t.ex. telefonnummer under arbetstid, e-postadress) 

Pargas stadsbibliotek: Karolina.zilliacus@pargas.fi tel: 0404885878. Kimitoöns kommunbibliotek: 
eija.sjoblom@kimitoon.fi tel. 02 4260 267 

2 
Kontaktper- 
son i ärenden 
angående 
registret 

Namn 

Pargas stadsbibliotek: Karolina Zilliacus. Kimitoöns kommunbibliotek: Eija Sjöblom 
Adress 

se ovan 

Övriga kontaktsuppgifter (t.ex. telefonnummer under arbetstid, e-postadress) 

se ovan 

3 
Registrets 
namn 

Blankabibliotekens kundregister 

4 
Ändamålet 
med bahand- 
lingen av 
person- 
uppgifter 
 
 
 
 
 

För skötsel av kundkontakter i biblioteket 

 

 

 

5 
Registrets 
datainnehåll 

- Kundens namn, personbeteckning och födelsedatum, adress-, e-postadress- och 
telefonnummeruppgifter, kön,  modersmål, bibliotekskortets signum och krypterad kod samt uppgifter 
om förmyndaren för minderårig. 

- Biblioteket använder registret för lånekontroll och statistikföring. Statistiken innehåller inte uppgifter 
på personnivå. 

- Uppgifter om aktuella lån, reserverat material och obetalda avgifter. Datum för kontroll av det 
senaste lånet, ouppklarade frågor och därmed förknippade anmärkningar. 

- När lånat material återlämnas utplånas respektive låns specifika låntagaruppgifter från 
låntagarregistret. I materialregistret kvarstår uppgifterna om de två senaste låntagarna. 

6 
Regelmässiga 
uppgiftskällor 

Anmälningsblanketten som låntagaren fyller i och sidan för ändring av kontaktuppgifter på 
Blankabibliotekens webbportal. Det är på låntagarens ansvar att meddela om ändringarna. 

Adressuppgifterna kan kontrolleras i befolkningsdatasystemet. 

Biblioteket kan utplåna från registret låntagaruppgifter som inte använts på länge. 
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7 
Regelmässigt 
utlämnande 
av uppgifter 

Uppgifter ur registret lämnas inte ut till utomstående. 

I syfte att driva in ej återlämnat material kan behövliga uppgifter lämnas ut till inkassobyrån 

8 
Översändan- 
de av upp- 
gifter utanför 
EU eller EES 
 
 

nej 

9 
Principerna 
för skyddet 
av registret 

A Manuellt material 

Anmälningsblanketter sparas inte i biblioteken  
Papper som innehåller personuppgifter förstörs. 

B ADB-register 

Databasen och användargränssnittet är skyddade med användarnamn och lösenord. 
Registret kan inte samköras med andra personregister. 
Registerblanketter kan inte skrivas ut på papper från databasen. 
Personalen har tystnadsplikt. 
Låntagarregistret kan enbart användas av bibliotekspersonalen. 
Personuppgifterna utplånas från registret när kunden meddelar att hon/han avslutar 
kundförhållandet. 

 


