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

Laatimispäivä  
3.10.2018  

 
 
1a 
Rekisterin- 
pitäjä 

Nimi 

Pudasjärven kaupunki, kaupunginhallitus 

Osoite 

Varsitie 7, 93100 Pudasjärvi  

Muut yhteystiedot (esim. puhelin virka-aikana, sähköpostiosoite) 

040 826 6417, kirjaamo@pudasjarvi.fi 

2 
Yhteyshenki- 
lö rekisteriä 
koskevissa 
asioissa 

Nimi 

Sonja Härkönen 
Osoite 

Varsitie 7, 93100 Pudasjärvi 

Muut yhteystiedot (esim. puhelin virka-aikana, sähköpostiosoite) 

0401866965, sonja.harkonen@pudasjarvi.fi  

3 
Rekisterin 
nimi 

Villiruuan saatavuuden kehittäminen Koillismaalla -hankkeen asiakasrekisteri 

4 
Henkilötieto- 
jen käsittelyn 
tarkoitus 
 
 
 
 
 
 

Hankkeen asiakkaiden tietojen keräys hankkeen yleistä yhteydenpitoa ja tiedottamista varten.  
 
 
 

5 
Rekisterin 
tietosisältö 

Hankkeen asiakkaan nimi, organisaatio, sähköpostiosoite ja puhelinnumero.  
Allekirjoittamalla ja laittamalla ruksin kohtaan "Minulle saa lähettää tietoa hankkeen etenemisestä" 
asiakas antaa suostumuksen tietojen luovuttamiseen Villiruuan saatavuuden kehittäminen 
Koillismaalla -hankkeen hankehenkilöstölle. 

6 
Säännönmu- 
kaiset tieto- 
lähteet 

Hankkeen tilaisuuksien, koulutusten ja muiden tapahtumien osallistujalistat. 
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7 
Tietojen 
sään- 
nönmukaiset 
luovutukset 

Tietoja ei luovuteta ilman rekisteröidyn lupaa. 

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 

Manuaalinen aineisto säilytetään hankekansiossa kehittämistoimen toimistotiloissa hankkeen 
päättymiseen asti. Hankkeen jälkeen tietojen säilytys hankekansiossa lukitussa arkistotilassa.   

B ATK:lla käsiteltävät tiedot 

Asiakasrekisterin sähköpostiosoitteet Excel-taulukkona ja osallistujalistat skannattuna löytyvät 
Pudasjärven kaupungin sisäiseltä verkkoasemalta. 
 
Tiedot säilytetään huolellisesti rekisterinpitäjän tietoturvapolitiikan mukaisesti. Tiedot sisältävässä 
toimitilassa on varmuuslukitus ja liiketunnistimiin perustuva häytysjärjestelmä; tiedot sisältävällä 
verkkopalvelimella on salasanasuojaus ja käyttörajoitukset. Verkon kautta pääsy on estetty ip-
rajoituksilla, palomuurilla ja käytönvalvontaohjelmalla. 

10 
Tarkastus- 
oikeus 

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 asiakasrekisteri Villiruuan saatavuuden kehittäminen Koillismaalla -
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 
Muut henkilö- 
tietojen käsit- 
telyyn liitty- 
vät oikeudet 
 

Rekisterinpitäjä pidättää oikeuden päivittää ja muuttaa tietosuojaselostetta. Lainsäädännön niin 
vaatiessa ilmoitamme siitä rekisteröidyille. 

 


