LAINATESSASI TEOSTA LAHDEN
TAIDELAINAAMOSTA
Milloin pyydämme henkilötodistusta?
Pyydämme henkilötodistusta nähtäväksi aina lainaussopimusta tehdessämme. Paikan
päältä lainatessasi, henkilökunta tarkistaa henkilötodistuksen ja kirjaa lainaussopimukseen
henkilötunnuksesi. Lainatessasi sähköisesti, pyydämme kuvan henkilötodistuksestasi.
Tarkemmat ohjeet henkilötodistuksen kuvaamiseen ja lähettämiseen löydät jäljempänä.
Lainaussopimus ja lainamaksut ovat rinnastettavissa osamaksusopimukseen ja
kuukausimaksuihin.
Mikäli ostat teoksen kerralla ja maksat sen ennen kotiin viemistä, emme pyydä sinulta
henkilötodistusta. Pyydämme sinulta kuitenkin osoitteen myyntisopimuksen lähettämistä
varten.

Miksi pyydämme kuvaa henkilötodistustasi?
Pyydämme sinulta kuvaa virallisesta voimassaolevasta henkilötodistuksestasi tai
ajokortistasi silloin, kun olet lainaamassa teosta sähköisesti, etkä tule noutamaan teosta
taidelainaamosta. Taidelainaus on rinnastettavissa osamaksusopimukseen, minkä vuoksi
meidän on tarpeellista tietää, kuka todella olet.
Sen lisäksi, että virallinen henkilötodistus (tai ajokortti) auttaa meitä tarkistamaan, kuka
olet, se auttaa meitä myös pitämään huolta maksuliikenteestä, torjumaan petoksia jne.
Normaalitilanteessa emme jaa henkilötietojasi kenenkään kanssa (ks. kohta
Yksityisyydensuoja).

Erilaiset henkilötodistukset
Meille käyvät vain seuraavat henkilötodistukset:
•
•
•

ajokortti
passi
henkilökortti

LAHDEN TAIDELAINAAMO
Kym inie 1, 15140 Lahti
p. 03 734 3865
taidelainaamo@lahdentaiteilijaseura.fi
www.lahdentaidelainaamo.fi

Miten saan kuvan henkilötodistuksestani?
Voit ottaa kuvan millä tahansa digitaalisella laitteella, kuten kännykkäkameralla,
tietokoneen webbikameralla, skannauslaitteella jne.
Lähetä ottamasi kuva meille osoitteeseen taidelainaamo@lahdentaiteilijaseura.fi

Minkälainen kuva kelpaa?
Kuvan ei tarvitse olla ns. painokelpoinen. Riittää, että henkilötodistuksen tekstit ja kuvat
ovat selkeitä.
Ajokortti tai henkilökortti: kaksi kuvaa eli kuvat kortin etu- ja kääntöpuolelta.
Passi: varmista, että kuvasivun alareunassa olevat numerot näkyvät kuvassa

Yksityisyydensuoja
Suhtaudumme yksityisyydensuojaan vakavasti. Jaamme tietosi ainoastaan siinä
tilanteessa, että joudumme toistuvien maksuhäiriöiden vuoksi olemaan yhteydessä
perintätoimistoimistoon. Käytämme Suomen Perintätoimistoa perintätilanteissa.

Henkilötodistuksesi kuvan tallentaminen ja poistaminen
Henkilötodistuksesi kuva poistetaan Taidelainaamon sähköpostista heti, kun olemme
luoneet sinulle asiakasnumeron ja kirjanneet henkilötunnuksesi Taidelainaamon
tietokantaan sekä lainaussopimukseen. Taidelainaamon tietokanta on salasanalla
suojattu. Myös käyttöympäristö, jossa tietokantaa säilytetään, on salasanalla suojattu.
Käyttöoikeus tietokantaan on taidelainaamonhoitajan lisäksi Lahden Taiteilijaseuran
luottamustoimissa toimivilla henkilöillä. Taidelainaamon lainaussopimuksia säilytetään
lukollisessa kaapissa. Lainaussopimukset, joissa on henkilötunnus, tuhotaan, kun teos on
tullut loppuun maksetuksi. Säilytämme henkilötunnustasi tietokannassa mahdollista uutta
lainausta varten. Halutessasi voit pyytää tietoja poistettavaksi, kaikkien nimelläsi olevien
lainaussopimusten päätyttyä.

Ota yhteyttä
Voit ottaa meihin yhteyttä koska vain! Vastaamme mielellämme sinua askarruttaviin
kysymyksiin taidelainaamisesta, henkilötietojesi keräämisestä ja niiden säilyttämisestä.
taidelainaamo@lahdentaiteilijaseura.fi
p. 03 734 3865
Kymintie 1, 15140 Lahti
Taidelainaamo on avoinna: ti-pe 12-18 ja la-su 12-16.
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