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Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisterin tiedot tallennetaan kustantajien liittyessä ISBN- tai ISMN-järjestelmään. Yhteystiedot kootaan
kustantajien antamista tiedoista

Säännönmukainen tietojen luovutus

Kirjoja julkaisevien kustantajien tiedot lähetetään vuosittain kansainvälisen ISBN-keskuksen ylläpitämään
kustantajarekisteriin Global Register of Publishers. Nuottijulkaisuja julkaisevien kustantajien tiedot
lähetetään vuosittain kansainvälisen ISMN-keskuksen ylläpitämään kustantajarekisteriin International
Music Publishers’ Database. Suppeat kustantajatiedot (kustantajan virallinen nimi, katuosoite,
postitoimipaikka, postinumero, puhelinnumero ja verkko-osoite) ovat saatavilla Suomen ISBN-keskuksen
kotisivuilta.

Rekisterin nimi

Kustantajarekisteri

Rekisterin pitämisen peruste

Rekisteri on perustettu kustantajien yksiselitteisyyden ylläpitämiseksi.

Rekisterin käyttötarkoitus



Kustantajarekisteri on palvelu, joka sisältää ISBN-järjestelmään liittyneiden kustantajien yhteystiedot.
Rekisteriin on koottu kattavasti tiedot suomalaisista kustantajista. Rekisterin tietoja päivitetään kustantajan
ilmoittamien muutosten perusteella. Rekisteri sisältää 12.6.2017 n. 6217 kirjan ja 156 nuottijulkaisun
kustantajaa.

Koska ISBN-tunnuksen kustantajatunnusosio kertoo mikä tunnus kuuluu millekin kustantajalle,
tarvitaan kansallisia ja kansainvälisiä rekistereitä ylläpitämään näitä tietoja.
Kustantajarekisteriä käytetään ensisijaisesti Suomen ISBN-keskuksen työvälineenä otettaessa yhteyttä
kustantajaan tai selvitettäessä epäselvissä tapauksissa mikä kustantaja on julkaissut tietyn julkaisun. Tiedot
ovat myös esillä kansainvälisissä ISBN- ja ISMN-rekistereissä.

Rekisterin tietosisältö

Rekisteri sisältää varsinaisten kustantajien lisäksi kuntia ja valtion laitoksia, yhteisöjä, järjestöjä ja myös
yksityishenkilöitä sekä pieniä yhdistyksiä, joiden yhteystiedoissa käytetään yksityishenkilöiden
kotiosoitteita.

Rekisteriin on viety kunkin kustantajan ilmoittama virallinen nimi sekä muut nimimuodot, kustantajan
osoite, puhelinnumero, sähköposti ja www-osoite sekä yhteyshenkilön nimi. Lisäksi rekisterissä on myös
esillä kustantajan käyttämät kustantajatunnukset sekä tietoja kustannustoiminnan laajuudesta.

Rekisterin suojausperiaatteet

Tietoja säilytetään Suomen kustantajarekisterissä. Kustantajatiedot ovat saatavilla myös kansainvälisessä
kustantajarekisterissä sekä suppeat tiedot Suomen ISBN-keskuksen kotisivulla. Kustantajarekisteriin
liittymisen yhteydessä (hakulomake, liittymislomake) kustantajalle kerrotaan missä tiedot ovat saatavilla.

Henkilötietojen säilytysaika

Henkilötietoja säilytetään rekisterissä pysyvästi. Kun kustantaja ilmoittaa toimintansa lakanneeksi, tiedot
kustantajan nimeä ja kotipaikkakuntaa lukuun ottamatta poistetaan.

Rekisteröidyn tarkistusoikeus

Rekisteriin kerättyjen tietojen tarkistamiseksi, tulee ottaa yhteys Suomen ISBN-keskukseen isbn-
keskus@helsinki.fi tai rekisteriasioita hoitavaan henkilöön.

Virheellisten tietojen oikaisu

Mikäli tiedoissa on virheitä, kustantajan tulee ottaa yhteyttä Suomen ISBN-keskukseen tai täyttää
keskuksen kotisivulla oleva yhteystietojen muutoslomake.


