Henkilötietolain (523/1999) 10 §:n mukainen rekisteriseloste – asiakasrekisteri
Rekisterinpitäjän on pidettävä rekisteriseloste jokaisen saatavilla. Tästä velvollisuudesta voidaan poiketa, jos se on välttämätöntä
valtion turvallisuuden, puolustuksen tai yleisen järjestyksen ja turvallisuuden vuoksi, rikosten ehkäisemiseksi tai selvittämiseksi
taikka verotukseen tai julkiseen talouteen liittyvän valvontatehtävän vuoksi.
Henkilötietolain mukaisesti henkilölle on annettava tieto, jos hänen henkilötietojaan kirjataan johonkin henkilörekisteriin.
Henkilötietoja ovat muun muassa nimi- ja osoitetiedot. Lisäksi rekisteröidylle on kerrottava henkilötietojen käsittelyn tarkoituksesta,
mihin tietoja säännönmukaisesti luovutetaan sekä rekisteröidyn oikeuksista.

Rekisterinpitäjä
Organisaation nimi (y‐tunnus): Kannuksen kaupunki, sivistyspalveluiden lautakunta, Y 0178455‐6
Osoite: PL 42, 69101 KANNUS
Postinumero ja –toimipaikka: 69100 KANNUS
(Käyntiosoite, jos eri kuin ed. osoite): Asematie 1, 69100 Kannus
Puh. (06) 874 5111
Rekisteriasioista vastaava henkilö ja/tai yhteyshenkilö
Nimi: Ismo Kiviniemi
Organisaatio: Vahvat kannukset tulevaisuuteen –nuorten työpaja
Osoitetiedot: PL 42, 69101 KANNUS
Puh.: 044 – 474 5241
Email: ismo.kiviniemi@kannus.fi

Rekisterin nimi
Vahvat kannukset tulevaisuuteen –nuorten työpajan asiakkuuteen ja muuhun asialliseen yhteyteen
perustuva rekisteri. Rekisterin/järjestelmän nimi Party.
Rekisterin käyttötarkoitus
Henkilötietoja käsitellään asiakassuhteen hoitamiseen, hallintaan ja kehittämiseen, analysointiin sekä
tilastointiin. Rekisterin sisältämiä asiakastietoja voidaan käyttää rekisterinpitäjän, hallinnoivien tahojen ja
yhteistyökumppanien tilastotietojen keräämisessä.
Rekisterin pitämisen peruste
Henkilötietoja käsitellään asiakassuhteen tai muun asiallisen yhteyden perusteella.
Rekisterin sisältämät tiedot
Rekisterissä voidaan käsitellä seuraaviin ryhmiin kuuluvia tietoja:


rekisteröidyn perustiedot: nimi, sukupuoli, syntymäaika, äidinkieli, koulutustausta



asiakkuuteen, muuhun asialliseen yhteyteen ja sopimussuhteeseen liittyvät tiedot, kuten
asiakassuhteen aloitus‐ ja lopetustiedot.



seurantatiedot vuoden ja kahden vuoden kuluttua asiakkaan suostumuksella



mahdollisesti muut rekisteröidyn itse antamat tiedot

Säännönmukaiset tietolähteet
Henkilötietoja kerätään rekisteröidyltä itseltään sekä palveluihin rekisteröitymisen ja palveluiden
käyttämisen yhteydessä ilmenevistä tiedoista.
Tietojen luovutus
Rekisterinpitäjänä (Organisaatio) voi luovuttaa rekisterissä olevia henkilötietoja voimassaolevan
lainsäädännön sallimisissa ja velvoittavissa rajoissa.
Tietojen käsittelyn teknisen toteuttamisen johdosta osa tiedoista saattaa fyysisesti sijaita eri palvelimilla tai
laitteistoilla, tietoja käsitellään teknisen käyttöyhteyden avulla. Henkilötietoja ei siirretä Suomen, Euroopan
unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.
Rekisterin suojaus
Tiedot kerätään sähköisiin tietokantoihin, jotka ovat palomuurein, salasanoin ja muin teknisin keinoin
suojattuja. Tietotekniset laitteet sijaitsevat suojatuissa ja valvotuissa tiloissa.
Manuaalinen aineisto (paperiasiakirjat) säilytetään lukituissa tiloissa ja niiden käyttöä valvotaan.
Tietoihin pääsevät käsiksi vain tietyt ennalta nimetyt henkilöt. Käyttöoikeudet myönnetään
tehtäväkohtaisesti ja käyttäjillä on vaitiolovelvollisuus. (Jokainen käyttäjä allekirjoittaa järjestelmän käyttöä
koskevat ehdot käyttöoikeuden saadessaan.
Tietojen säilytysaika
Tietoja säilytetään asiakassuhteen ajan sekä viisi (5) vuotta asiakassuhteen päättymisen jälkeen.
Tarkastus‐, kielto‐ ja korjausoikeus
Rekisteröidyllä on henkilötietolain 26 §:n mukaisesti oikeus tarkistaa, mitä häntä koskevia tietoja
henkilörekisteriin on talletettu. Tarkastuspyyntö tulee lähettää kirjallisesti ja allekirjoitettuna osoitteella:
Organisaation nimi: Vahvat kannukset tulevaisuuteen –nuorten työpaja/Kannuksen kaupunki
Osoitetiedot: PL 42, 69101 KANNUS
Käyntiosoite: Asematie 1, 69100 KANNUS
Tarkastuspyyntö voidaan esittää myös henkilökohtaisesti yllä mainitussa osoitteessa.
Rekisteröidyillä on oikeus vaatia virheellisen tiedon korjaamista ilmoittamalla siitä rekisterinpitäjälle
(Kannuksen kaupunki, sivistyspalveluiden lautakunta) puhelimitse ((06) 874 5111); kirjeitse
osoitteeseen (Kannuksen kaupunki, sivistyspalveluiden lautakunta, PL 42, 69101 KANNUS) tai sähköpostitse
osoitteeseen (kannus.kaupunki@kannus.fi).

