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Tietosuojaseloste Lukumittari 

Rekisterinpitäjällä on tietosuoja-asetuksen mukaan velvollisuus informoida selkeällä tavalla rekisteröityjä. 
Tämä seloste täyttää informointivelvoitteen. 

 
1. Rekisterinpitäjä 

Oulun kaupunginkirjasto, alueellinen kehittämistehtävä 

Yhteystiedot:  
Kaarlenväylä 3  
90100 Oulu 

 

2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa 

Oulun kaupunginkirjasto, Jouni Pääkkölä 
Kaarlenväylä 3 
90100 Oulu 
jouni.paakkola(at)ouka.fi 

 

3. Rekisterin nimi 

Lukumittari verkko-osoitteessa www.lukumittari.fi. Lukumittari on Kainuun, Pohjois-Pohjanmaan ja Lapin 
alueen yhteisen Suuri Luetaan! -lukukilpailun seurantajärjestelmä.  

 

4. Rekisteröidyt 

Rekisterissä on Suureen Luetaan! -lukukilpailun Lukumittari-seurantaan rekisteröityneet kasvattajat tai 
opettajat ja heidän järjestelmään lisäämiä päiväkotien ja koulujen tietoja. 

 
5. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja käsittelyn peruste 

Henkilötietoja käsitellään vain ennalta määriteltyihin tarkoituksiin, eli Suureen Luetaan! -lukukilpailuun 
osallistuminen. Henkilötietoja käsitellään Suuri Luetaan! -lukukilpailuun osallistuvien opettajien ja ryhmien 
yksilöimiseksi. Rekisteriin tallennettujen tietojen perusteella voidaan seurata kilpailun etenemistä. 
Tiedoista näytetään julkisesti vain luokan tiedot ja luettu sivumäärä. Lukumittarin tietojen perusteella 
jokaisesta sarjasta voidaan palkita parhaat ryhmät. 

 
6. Rekisteriin tallennettavat henkilötiedot 

Lukumittarin rekisteri sisältää seuraavat tiedot: 

• Opettajilta: Etunimi, Sukunimi, Sähköpostiosoite, Käyttäjätunnus ja Salasana. 

• Koulun tai päiväkodin nimi, ryhmän tai luokan nimi, oppilasmäärä, sarja johon osallistutaan, 
luettujen sivujen määrä 

 
7. Rekisteröidyn oikeudet 

http://www.lukumittari.fi/
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Rekisteröidyllä on seuraavat oikeudet, joiden käyttämistä koskevat pyynnöt tulee tehdä osoitteeseen: 
akeoulu@ouka.fi.  

Tarkastusoikeus 

Rekisteröity voi tarkistaa tallentamamme henkilötiedot. 

Oikeus tietojen oikaisemiseen 

Rekisteröity voi pyytää oikaisemaan häntä koskevat virheelliset tai puutteelliset tiedot. 

Vastustamisoikeus 

Rekisteröity voi vastustaa henkilötietojen käsittelyä, mikäli kokee, että henkilötietoja on käsitelty 

lainvastaisesti. 

Suoramarkkinointikielto 

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää tietojen käyttäminen suoramarkkinointiin. 

Poisto-oikeus 

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää tietojen poistamista, jos tietojen käsittely ei ole tarpeen. Käsittelemme 

poistopyynnön, jonka jälkeen joko poistamme tiedot tai ilmoitamme perustellun syyn, miksi tietoja ei voida 

poistaa. 

Suostumuksen peruuttaminen 

Jos rekisteröityä koskeva henkilötietojen käsittely perustuu ainoastaan suostumukseen, eikä esim. 
asiakkuuteen tai jäsenyyteen, voi rekisteröity peruuttaa suostumuksen. 

Rekisteröity voi valittaa päätöksestä tietosuojavaltuutetulle 

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia, että rajoitamme kiistanalaisten tietojen käsittelyä siksi aikaa, kunnes asia 
saadaan ratkaistua. 

Valitusoikeus 

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle kantelu, jos hän kokee, että rikomme 
henkilötietoja käsitellessämme voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä. 

Tietosuojavaltuutetun yhteystiedot: www.tietosuoja.fi/fi/index/yhteystiedot.html   

 
8. Säännönmukaiset tietolähteet 

Asiakastiedot saadaan säännönmukaisesti käyttäjältä itseltään lomakkeen kautta. 

 
9. Säännönmukaiset tietojen luovutukset 

Tietoja ei luovuteta markkinointitarkoituksiin. 

 
10. Rekisterin suojaus 

mailto:akeoulu@ouka.fi
http://www.tietosuoja.fi/fi/index/yhteystiedot.html
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Tiedot siirretään SSL-suojatun yhteyden ylitse. Sähköiset tiedot on suojattu palomuurilla, käyttäjätunnuksin 
ja salasanoin. Tietojen käyttöoikeus on vain niillä rekisterinpitäjän palveluksessa olevilla henkilöillä, jotka 
tarvitsevat tietoja tehtävissään. 

11. Käsittelyn kesto 

Henkilötietoja käsitellään pääsääntöisesti niin kauan, kuin Suuri Luetaan! -lukukilpailu on voimassa, eli 
vuosittain kampanja-ajan. Vuonna 2021 kampanja-aika on 15.3.-15.5. Sen jälkeen kaikki rekisterimerkinnät 
poistetaan pysyvästi. 

12. Henkilötietojen käsittelijät 

Rekisterinpitäjä ja tämän työntekijät käsittelevät henkilötietoja. Voimme myös ulkoistaa 
henkilötietojenkäsittelyn osittain kolmannelle osapuolelle, jolloin takaamme sopimusjärjestelyin, että 
henkilötietoja käsitellään voimassa olevan tietosuojalainsäädännön mukaisesti ja muutoin asianmukaisesti. 

13. Tietojen siirto EU:n ulkopuolelle 

Henkilötietoja ei siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle. 

 


