TIETOSUOJASELOSTE

Lue täyttöohjeet ennen rekisteriselosteen
täyttämistä. Käytä tarvittaessa liitettä.

1a
Rekisterinpitäjä

Henkilötietolaki (523/1999) 10 § ja 24 §
Laatimispäivä

24.5.2018

Nimi

Pudasjärven kaupunki, kaupunginhallitus
Osoite

Varsitie 7, 93100 Pudasjärvi
Muut yhteystiedot (esim. puhelin virka-aikana, sähköpostiosoite)

040 826 6417, kirjaamo@pudasjarvi.fi

Nimi
2
Lamminkangas
Yhteyshenki- Arja
Osoite
lö rekisteriä Varsitie 7, 93100 Pudasjärvi
koskevissa
asioissa
Muut yhteystiedot (esim. puhelin virka-aikana, sähköpostiosoite)
040 504 3861, kirjaamo@pudasjarvi.fi

3
Rekisterin
nimi
4
Henkilötietojen käsittelyn
tarkoitus

Kuntouttavan työtoiminnan asiakasrekisteri

5
Rekisterin
tietosisältö

Yhteystiedot: etunimi, sukuniemi, osoite, puhelinnumero, syntymäaika

Asiakasrekisterin tietoja käsitellään kuntouttavan työtoiminnan toteuttamiseksi ja kuntouttavan
työtoiminnan tietojen vastaanottajien ja kuntouttavan työtoiminnan järjestäjien kesken
sopimusperusteisesti.

Hetu (henkilön yksilöinti)
Sosiaalihuollon asiakastietojärjestelmän (ProConsona) asiakaskertomukseen kuntouttavan
työtoiminnan ohjaajan laatimat työtoimintaan toteutumiseen ja sisältöön liittyvät merkinnät.

6
Rekisteröity itse, Oulunkaaren kuntayhtymä Pudasjärven perhepalvelut; työikäisten palvelut ja TESäännönmu- palvelut
kaiset tietolähteet

REKISTERISELOSTE

2

7
Tietoja ei luovuteta ilman rekisteröidyn lupaa muuten kuin lain sallimissa ja velvoittamissa rajoissa tai
Tietojen
viranomaisten vaatimusten edellyttämällä tavalla.
säännönmukaiset
luovutukset

8
Tietojen
siirto
EU:n tai
ETA:n
ulkopuolelle

Rekisterin tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.
Henkilötietojen siirto voidaan toteuttaa vain, jos komissio on päättänyt, että kyseinen maa tai tiedon
vastaanottaja varmistaa riittävän tietosuojatason.

9
Rekisterin
suojauksen
periaatteet

A Manuaalinen aineisto

Kulkuoikeudet on määritelty ja kulunvalvonta lukittuun tilaan ja aineisto säilytetään lukollisessa
kaapissa.

B ATK:lla käsiteltävät tiedot

Tietokannat, joihin tietoja tallennetaan, ovat teknisesti ja fyysisesti suojattu, siten ettei ulkopuolella
ole niihin pääsyä. Pääsy tietoihin on vain niillä, joilla se on tarpeen työtehtävien hoitamiseksi.
Sovellusten käyttäjät: käyttöoikeus, tunnistautuminen ja salasana.
Henkilöstö on koulutettu tietoturva- ja tietosuojakäytänteiden osalta. Henkilöstö on hyväksynyt
työsopimuksen ja käyttäjäsitoumuksen ehdot sekä ohjeistettu henkilötiedon käsittelyn osalta.
10
Tarkastusoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä tietoja hänestä rekisteriin on talletettu, oikeus vaatia
virheellisen henkilötiedon korjaamista ja oikeus saada tietonsa poistetuksi rekisteristä.
Tarkastus-, korjaus- tai poistopyyntö tulee lähettää kirjallisesti ja allekirjoitettuna kirjaamoon:
Pudasjärven kaupunki / Kirjaamo
"Henkilötietojen korjauspyyntö Pudasjärven kaupungin oman palkkatukityöllistämisen ja työkokeilun
asiakasrekisteri "
Varsitie 7
93100 Pudasjärvi

11
Oikeus vaatia
tiedon
korjaamista

Rekisteröidyllä on oikeus saada häntä koskevat henkilötiedot, jotka hän on toimittanut
rekisterinpitäjälle, jäsennellyssä, yleisesti käytetyssä ja koneellisesti luettavassa muodossa, jos
käsittely perustuu suostumukseen tai sopimukseen, ja käsittely suoritetaan automaattisesti.
Rekisteröidyllä EU:n tietosuoja-asetuksen 18 artiklan mukainen oikeus tietojen käsittelyn
rajoittamiseen.
Siirto- ja kielto-oikeus astuvat voimaan 25.5.2018.

12
Rekisterinpitäjä pidättää oikeuden päivittää ja muuttaa tietosuojaselostetta. Lainsäädännön niin
Muut henkilö- vaatiessa ilmoitamme siitä rekisteröidyille.
tietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

