Tyhjennä lomake

TIETOSUOJASELOSTE
Henkilötietolaki (523/1999) 10 ja 24§
Lue täyttöohjeet ennen selosteen täyttämistä.
Käytä tarvittaessa liitettä.

1
Rekisterinpitäjä

Laatimispäivä

21.5.2018

Nimi (y-tunnus)

Oulun kaupunki/sivistys- ja kulttuuripalvelut/Osaamiskeskus Koordinaatti: 0187690-1
Osoite

POSTIOSOITE: Oulun kaupunki/sivistys- ja kulttuuripalvelut/Koordinaatti
PL 17 90015 Oulun kaupunki
Muut yhteystiedot (esim. puhelinvirka-aikana, sähköpostiosoite)

www.koordinaatti.fi
Nimi

2
Koordinaatin Webropol-pääkäyttäjä Kristiina Anttila
Yhteyshenkilö rekisteriä Osoite
koskevissa POSTIOSOITE: Oulun kaupunki/sivistys- ja kulttuuripalvelut/Koordinaatti
asioissa
PL 17 90015 Oulun kaupunki
Muut yhteystiedot (esim. puhelinvirka-aikana, sähköpostiosoite)

Puh. 050 345 0424/sähköpostiosoite: kristiina.anttila@ouka.fi
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Rekisterin
nimi

Webropol-lomakkeista (sis. ilmoittautumislomakkeet ja kyselyt) koostuvat henkilötiedot

4
Ilmoittautumislomakkeilla kerättyjä henkilötietoja käsitellään koulutusten ja tilaisuuksien
Henkilötietojen käsittelyn käytännön järjestelyjen toteuttamiseksi.
tarkoitus

Kyselyillä kerättyjä henkilötietoja käsitellään tutkimus- tai selvitystarkoituksiin nuorten
tieto- ja neuvontatyön ja siihen liittyvien palveluiden edistämiseksi ja kehittämiseksi.
Näiden lisäksi tietoja käsitellään viestinnällisiin tarkoituksiin. Tietojen keruu perustuu
kaikissa tapauksissa opetus- ja kulttuuriministeriön osaamiskeskus Koordinaatille
asettamiin tavoitteisiin ja tehtävänantoihin.
5
Rekisterin
tietosisältö

Koordinaatti kerää tietoja minimiperiaatteen mukaisesti. Rekisterin tietosisältö vaihtelee
tarvittavan tiedon mukaisesti. Pääasiassa rekisteri sisältää vastaajan etu- ja sukunimen
sekä sähköpostiosoitteen. Erillistilanteissa rekisteri voi sisältää myös muita henkilötietoja,
kuten puhelinnumeron tai allergiatiedot.
Järjestelmään sisältyy sekä salassa pidettävää että julkista tietoa. Salassa pidettäviä tai
luottamuksellisia tietoja ovat kaikki henkilötiedot.
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Säännönmukaiset
tietolähteet

Koordinaatin uutiskirjeen tilaajat, Nuortenelämä.fi -uutiskirjeen tilaajat, Nuortenideat.fi uutiskirjeen tilaajat, eri ministeriöt, aluehallintovirastot, valtakunnallisesti toimivat nuorten
tieto- ja neuvontapalveluita tuottavat toimijat, sidosryhmät ja verkostot. Kansainväliset alan
verkostot.

TIETOSUOJAELOSTE

2

6
Säännönmukaiset
tietolähteet
(jatkoa)
7
Koordinaatti ei luovuta tietoja eteenpäin muille osapuolille. Mikäli lomakkeessa erikseen
Tietojen
säännönmu- ilmoitetaan, että tiedot kerätään yhteistyössä jonkin muun toimijan kanssa, myös tiedot
kaiset luovu- voidaan käsitellä ja luovuttaa mainitulle toimijalle.
tukset

Järjestelmään syötetyistä tiedoista voidaan koota aineistoa erilaisiin selvityksiin,
raportteihin, julkaisuihin ja viestinnällisiin tarkoituksiin osaamiskeskus Koordinaatin
tiedontuotantovelvoitteen mukaisesti. Käsiteltynä aineisto ei sisällä henkilötietoja.
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Tietojen siir- Webropol Oy ei missään tilanteissa siirrä tai käsittele henkilötietoja EU:n tai ETA:n
to EU:n tai
ulkopuolella.
ETA:n ulkopuolelle
9
Rekisterin
suojauksen
periaatteet

A Manuaalinen aineisto

Rekisteristä ei synny manuaalista aineistoa.

B ATK:lla käsiteltävät tiedot

Järjestelmän käyttöoikeus annetaan vain rajatulle käyttäjäryhmälle työyhteisössä,
kuitenkin siten, että käyttäjiä on maksimissaan 10 henkilöä. Käyttöoikeus annetaan
tarpeen mukaan. Käyttöoikeus tarkistetaan järjestelmään kirjauduttaessa
käyttäjätunnuksella ja salasanalla.
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Tarkastusoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus päästä tarkastelemaan hänestä kerättyjä henkilötietoja.
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Oikeus vaatia tiedon
korjaamista

Rekisteröidyllä on oikeus: saada pääsy henkilötietoihin, oikaista tietoja, vaatia tietojen
poistamista ja käsittelyn rajoittamista, vastustamisoikeus, pyytää tietojen siirtoa
järjestelmästä toiseen ja peruuttaa suostumus milloin tahansa (mikäli tietojen käsittely
perustuu suostumukseen).
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Muut henkilötietojen
käsittelyyn
liittyvät
oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle erityisesti siinä
jäsenvaltiossa, jossa hänen vakinainen asuinpaikkansa tai työpaikkansa on tai jossa
väitetty tietosuoja-asetuksen rikkominen on tapahtunut.

Tulosta

