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

1a
Rekisterinpitäjä

Laatimispäivä

24.5.2018

Nimi

Pudasjärven kaupunki, Hyvä Alku Pohjois-Pohjanmaalla projektikoordinaattori
Osoite

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

040 6212767, kirjaamo@pudasjarvi.fi
Nimi
2
Guibert
Yhteyshenki- Marguerite
Osoite
lö rekisteriä Varsitie 7, 93100 Pudasjärvi
koskevissa
asioissa
Muut yhteystiedot (esim. puhelin virka-aikana, sähköpostiosoite)
040 6212767, kirjaamo@pudasjarvi.fi

3
Rekisterin
nimi
4
Henkilötietojen käsittelyn
tarkoitus

5
Rekisterin
tietosisältö

Hyvä alku Pohjois-Pohjanmaalla -hankkeen palkattujen neuvojien palaverien ja koulutusten
osallistujarekisteri
Neuvojat saavat peruspalvelu-ajasta tuntipalkka. He saavat myös lisää tuntipalkka kun he osallistuvat
palaveriin/koulutukseen. Osallistujalista siirtyy palkanlaskijalle, joka maksaa heille palaveri-/koulutus
palkat.

Palaverin/koulutuksen ajankohta, sijainti, tarkoitus sekä osallistujen nimet ja allekirjoitukset.

6
Tietojen luovuttaja eli toimenpiteeseen osallistuva henkilö toimenpiteen.
Säännönmukaiset 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.

9
Rekisterin
suojauksen
periaatteet

A Manuaalinen aineisto

Lukitussa kaapissa kehittämistoimessa siihen saakka, kunnes hanke loppuu. Sen jälkeen
kaupungintalon arkistossa kirjattuna salassapidettäviksi.

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.

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 Hyvä alku P-P -hanke"
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

