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

1a
Rekisterinpitäjä

Laatimispäivä

4.11.2020

Nimi

Punkalaitumen kunta
Osoite

Vesilahdentie 5, 31900 Punkalaidun
Muut yhteystiedot (esim. puhelin virka-aikana, sähköpostiosoite)

02 760 801
Nimi
2
Elina Jouppi
Yhteyshenki- Osoite
lö rekisteriä Urjalantie 30 C, 31900 Punkalaidun
koskevissa
asioissa
Muut yhteystiedot (esim. puhelin virka-aikana, sähköpostiosoite)
elina.jouppi@punkalaidun.fi

3
Rekisterin
nimi
4
Henkilötietojen käsittelyn
tarkoitus

Drive-in-elokuvat

5
Rekisterin
tietosisältö

Drive-in-elokuvassa kerätään osallistujista seuraavat tiedot: kuljettajan nimi, kuljettajan
puhelinnumero, arvio muusta osallistujamäärästä autossa, auton malli (henkilöauto, lava-auto,
pakettiauto) ja auton rekisterinumero.

Drive-in-elokuvassa kerätään osallistujista seuraavat tiedot: kuljettajan nimi, kuljettajan
puhelinnumero, arvio muusta osallistujamäärästä autossa, auton malli (henkilöauto, lava-auto,
pakettiauto) ja auton rekisterinumero. Tiedot kysytään, jotta osallistujiin on mahdollisuus saada
yhteys ennen tai jälkeen tapahtuman sen sisältöihin liittyen. Lisäksi autosta halutaan mallitieto, jotta
pysäköinti sujuu mahdollisimman jouhevasti. Rekisteritunnus kysytään, jotta korona-aikana ei ole
välttämätöntä ottaa ihmisten/auton ilmoittautumista vastaan lähikontaktissa juttelemalla tapahtumaan
saapuessa.

6
Tiedot kerätään osallistujilta itseltään.
Säännönmukaiset tietolähteet

REKISTERISELOSTE

2

7
Tietoja ei sirretä Suomen, Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.
Tietojen
säännönmukaiset
luovutukset

8
Tietojen
siirto
EU:n tai
ETA:n
ulkopuolelle

Tietoja ei sirretä Suomen, Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

9
Rekisterin
suojauksen
periaatteet

A Manuaalinen aineisto

Ilmoittautumislistat tulostetaan kunnan nettisivuilta tapahtuman ilmoittautumiseen. Listat hävitetään
asianmukaisesti tapahtuman jälkeen.

B ATK:lla käsiteltävät tiedot

Ilmoittautuminen tapahtuu kunnan tietoturvallisten nettisivujen kautta. Lisäksi ilmoittautumisista tulee
varmistus järjestäjän sähköpostiin. Järjestäjä poistaa ilmoittautumiset sähköpostistaan tapahtuman
jälkeen.

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§:nmukaan 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 tilanteissaoikeus vastustaa henkilötietojensa käsittelyä.
Rekisteröidyllä on artiklan 13 mukainen oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle.

