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

1a
Rekisterinpitäjä

Laatimispäivä

14.2.2018

Nimi

Punkalaitumen 4H-yhdistys(yhteistyösopimuksella Punkalaitumen kunnan kanssa)
Osoite

Urjalantie 30 c 31900 Punkalaidun
Muut yhteystiedot (esim. puhelin virka-aikana, sähköpostiosoite)

Puh. 040 187 2603, punkalaidun@4h.fi
Nimi
2
Liimatainen
Yhteyshenki- Ella
Osoite
lö rekisteriä Urjalantie 30 c 31900 Punkalaidun
koskevissa
asioissa
Muut yhteystiedot (esim. puhelin virka-aikana, sähköpostiosoite)
Puh. 040 187 2603, punkalaidun@4h.fi

3
Punkalaitumen nuorisotilojen asiakasrekisteri
Rekisterin
nimi
4
Nuorisotilan palveluiden järjestäminen ja toteuttaminen sekä rekisterinpitäjän toimialaan kuuluva
Henkilötieto- tilastointi Punkalaitumen kunnan nuorisotyössä.
jen käsittelyn
tarkoitus

5
Rekisterin
tietosisältö

Asiakkaan ja/tai huoltajien yhteystiedot. Alaikäisen osalta huoltajien yhteystiedot.
Nuorisotilatoiminnan suunnittelua, toteuttamista ja seurantaa varten tarpeelliset tiedot.

6
Asiakkaan oma ilmoitus ja alaikäisen osalta huoltajat.
Säännönmukaiset tietolähteet
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7
Tapauskohtaisesti selvitetään henkilötietojen luovuttamisen lainvoimaisuus viranomaisille,
Tietojen
esim.sosiaalityöntekijälle tai poliisille.
säännönmukaiset
luovutukset

8
Tietojen
siirto
EU:n tai
ETA:n
ulkopuolelle

Tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

9
Rekisterin
suojauksen
periaatteet

A Manuaalinen aineisto

Manuaalinen aineisto säilytetään lukituissa tiloissa ja niiden käyttöä valvotaan.

B ATK:lla käsiteltävät tiedot

ATK.lla käsiteltävät tiedot on suojattu tietoturvallisesti niin, että niitä pääsee katsomaan vain siihen
oikeutetut työntekijät.

Rekisterin tietoja säilytetään arkistonmuodostussuunnitelmassa määritellyn mukaisesti.

10
Tarkastusoikeus

Jokaisella on oikeus tarkastaa henkilökohtaiset tietonsa joita henkilörekisteriin on tallennettu.
Tarkastuspyyntö tulee tehdä pääsääntöisesti rekisteritietojen tarkastuspyyntö-lomakkeella ja osoittaa
rekisteriselosteessa mainitulle yhteyshenkilölle.

11
Jokaisella on oikeus vaatia henkilörekisterissä olevan virheellisen tiedon korjaamista.
Oikeus vaatia Oikaisuvaatimus tulee tehdä pääsääntöisesti rekisteritietojen korjaamisvaatimus-lomakkeella ja
tiedon
osoittaa rekisteriselosteessa mainitulle yhteyshenkilölle.
korjaamista

12
Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Henkilötietolain 30§:n mukaan rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä
itseään koskevia tietoja suoramainontaa, suoramarkkinointia sekä markkina-ja mielipidetutkimusta
samoin kuin henkilömatrikkelia ja sukututkimusta varten.Eu:n tietosuoja-asetuksen 18 artiklan
mukaan rekisteröidyllä on tietyissä tapauksissa oikeus tietojensa käsittelyn rajoittamiseen, artiklan 20
mukaisesti oikeus siirtää omat tietonsa toiselle rekisterinpitäjälle ja artiklan 21 mukaisesti
rekisteröidyllä on myös tietyissä tilanteissa oikeus vastustaa henkilötietojensa käsittelyä.
Rekisteröidyllä on artiklan 13 mukainen oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle.

