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1. Rekisterinpitäjä Jyväskylän kaupunki, Kaupunkirakennepalvelut 
Ympäristönsuojeluyksikkö  
Resurssiviisaustiimi / CIRCWASTE käyttäjälähtöiset kokeilut -osahanke 
Rakentajantalo, Hannikaisenkatu 17 (5.krs) 
Postiosoite: PL 233, 40101 JYVÄSKYLÄ 
 
Vastuuhenkilö 
Päivi Pietarinen, ympäristöjohtaja 

2. Rekisterin  
yhteyshenkilöt 

 

Yhteyshenkilö 
Outi Manninen 
Ympäristöasiantuntija 
Projektipäällikkö, Circwaste käyttäjälähtöiset kokeilut -osahanke 
s-posti: outi.manninen(at)jyvaskyla.fi 
puh. 040 5653 066 

3. Tietosuojavastaava Jyväskylän kaupungin Tietosuojavastaava, DPO  
Liina Kuusela 
PL 193  
40101 JYVÄSKYLÄ  
p. 050 431 4315  
Sähköposti: tietosuoja@jyvaskyla.fi 

4. Rekisterin nimi 
 

CIRCWASTE käyttäjälähtöiset kokeilut -ideahaun tietosuojarekisteri 
 

5. Henkilötietojen  
käsittelyn tarkoitus ja 
lakiperusta 

Keräämme henkilötietoja ”CIRCWASTE – Kohti kiertotaloutta” EU LIFE IP – 
rahoitteisen valtakunnallisen hankkeen, Jyväskylän kaupungin Käyttäjäläh-
töiset kokeilut -osahankkeen ideahaun yhteydessä. Henkilötietoja käytetään 
vain osahankkeen tarkoituksiin. Kerätyt henkilötiedot toimivat yhteystietoina 
ideahakuun osallistuneiden henkilöiden ja toimijoiden tavoittamiseksi idea-
haun perusteella valittujen kokeilujen toteutukseen ja jatkosuunnitteluun liit-
tyen. Henkilötietoja voidaan mahdollisesti käyttää myös ideahaun yhtey-
dessä suoritettavaan palkintoarvontaan liittyen. Toteutukseen valikoitunei-
den ideoiden osalta idean lähettäneen henkilön nimi saatetaan julkaista 
osahankkeen verkkosivuilla ko. henkilön suostumuksella. 
 
Täyttäessään verkkosivuillamme olevan lomakkeen käyttäjä antaa rekiste-
rinpitäjälle suostumuksen henkilötietojensa tallentamiseen ja käsittelyyn 
tässä rekisteriselosteessa kuvatulla tavalla. 

Osana henkilötietojen käsittelyä, tietoa voidaan käsitellä myös Jyväskylän 
Office 365 ympäristössä. (Office 365 tietosuojaseloste). Asiakastietojen kä-
sittely tapahtuu lähtökohtaisesti aina asiakasjärjestelmässä. 

Office 365 ympäristössä voidaan käsitellä toimintaan liittyvää tukimateriaalia 
ja lyhytaikaisesti sisäiseen käyttöön tarkoitettuja väliaikaismateriaaleja, 
joissa voi olla myös henkilöstön ja asiakkaiden henkilötietoa. 

 
Peruste: EU:n yleinen tietosuoja-asetus (EU 2016/679) 6 artikla 1 kohdan a 
alakohta.  

https://www.jyvaskyla.fi/sites/default/files/atoms/files/tss_jyvaskyla_office365_pilvipalvelut.pdf
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Perusteet: GDPR 6 artikla, kohta a) rekisteröity on antanut suostumuksensa 
henkilötietojensa käsittelyyn yhtä tai useampaa erityistä tarkoitusta varten. 

6. Rekisterin  
tietosisältö 

Rekisteri sisältää yksityishenkilöiden suostumukseen perustuvaa henkilö-
tietoa. Yksityishenkilöiden osalta tietosisältö on henkilön nimi, sähköposti 
ja/tai puhelinnumero. 

 

7. Säännönmukaiset tie-
tolähteet 

Rekisteröityä koskevat tiedot saadaan CIRCWASTE Käyttäjälähtöiset ko-
keilut -verkkosivuilla olevan ideahakulomakkeen kautta, jonka käyttäjä itse 
täyttää. 

8. Säännönmukaiset tie-
tojen luovutukset 

CIRCWASTE-ideahaussa kerättyjä henkilötietoja ei luovuteta Jyväskylän 
kaupungin ympäristönsuojeluyksikön resurssiviisaustiimin ulkopuolelle. 

9. Tietojen  
säännönmukaiset luo-
vutukset tai tietojen 
siirto EU:n tai ETA:n 
ulkopuolelle 

Tietoja ei luovuteta tai siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle. 

10. Rekisteritietojen säi-
lytysaika ja sen pe-
ruste 

Ideahaussa kerätyt henkilötiedot säilytetään CIRCWASTE-hankkeen päät-
tymiseen 31.12.2023 saakka. 

11. Rekisterin  
suojauksen  
periaatteet 

Rekisterin tietoja saa käyttää vain selosteessa kuvattuun tehtävään.  

Rekisterin aineisto on digitaalisessa muodossa. Manuaalista aineistoa hen-
kilötiedoista ei muodostu ja käsitellä. 

Henkilötietoja saavat käsitellä vain ne, työntekijät, viranhaltijat tai tekniset 
ylläpitohenkilöt, joiden nimenomaisiin työtehtäviin tietojen käsittely kuuluu. 
Tietoja saa käsitellä vain siinä laajuudessa kuin työtehtävät edellyttävät.  

Pääsy tietoihin on rajattu työroolin mukaisilla henkilökohtaisilla käyttöoi-
keuksilla, millä varmistetaan, että tiedot ovat suojassa luvattomalta ja yh-
teen sopimattomalta käsittelyltä. 

Lisäksi kaikilta kaupungin työntekijöiltä edellytetään vaitiolovelvollisuutta, 
perehtymistä tietosuoja- ja turvaohjeisiin. Henkilöstöä koulutetaan säännölli-
sesti ja ohjeiden noudattamista valvotaan osana sisäistä valvontaa. Tieto-
järjestelmiin vaaditaan henkilökohtaiset käyttäjätunnukset.  

12. Rekisteröidyn oikeu-
det 

Rekisteröidyllä on:  
- oikeus saada informaatiota henkilötietojen käsittelystä  
- oikeus saada pääsy omiin tietoihin  
- oikeus oikaista tietoja  
- oikeus rajoittaa tietojen käsittelyä  
- henkilötietojen oikaisua tai käsittelyn rajoitusta koskeva ilmoitusvelvolli-

suus  
- oikeus olla johtumatta automaattisen päätöksenteon kohteeksi ilman 

lainmukaista perustetta  
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Tietosuojaseloste on saatavilla Jyväskylän kaupungin www-sivuilla. Rekis-
teröidyllä on oikeus saada tietää, mitä tietoja hänestä on kirjattu ja onko tie-
toja käsitelty lainvastaisesti. Lisätietoa rekisteröidyn oikeuksista kaupungin 
verkkosivuilla. 

13. Rekisteröidyn oikeus 
saada tietoa henkilö-
tiedon käsittelystä 

Tämä tietosuojaseloste toimii informaatioasiakirjana henkilötietojen käsitte-
lystä. 

14. Rekisteröidyn oikeus 
saada pääsy tie-
toihinsa 

Rekisteröidyllä on oikeus saada tietää, onko hänen tietojaan tallennettu 
henkilörekisteriin ja mitä tietoja hänestä henkilörekisterissä on.  
 
Tarkastusoikeus on maksutonta kerran vuodessa. Henkilön tulee esittää 
tarkastuspyyntö, jossa tarkastettavat tiedot ovat yksilöitynä. Pyyntöjä varten 
on laadittu ohjeet sekä lomake, joka ovat saatavilla kaupungin www-sivuilta. 
 
Jos tarkastusoikeus poikkeuksellisesti evätään, annetaan asiakkaalle asi-
asta kirjallinen kieltäytymistodistus. Todistuksesta ilmenee syyt, joiden 
vuoksi tarkastusoikeus on evätty. Rekisteröity voi saattaa asian tietosuoja-
valtuutetun käsiteltäväksi.  
 
Tarkastusoikeus on maksutonta kerran vuodessa. Lisäksi henkilöllä on oi-
keus vaatia häntä koskevan virheellisen tiedon oikaisua. Tarkastusoikeus, 
Yleinen tietosuoja-asetus (GDPR) EU2016/679, art. 6 kohta 1, alakohdat C. 
Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet löytyvät kaupungin www-
sivuilta. 

15. Oikeus tehdä valitus 
valvontaviranomai-
selle 

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle, jos rekiste-
röity katsoo, että häntä koskevien henkilötietojen käsittelyssä rikotaan EU:n 
yleistä tietosuoja-asetusta tai kansallisia tietosuojaa ohjaavia lakeja ja ase-
tuksia. Valvontaviranomaisen yhteystiedot:   

Tietosuojavaltuutetun toimisto  
PL 800  
00521 HELSINKI  
Käyntiosoite: 
Ratapihantie 9, 6 krs  
00520 HELSINKI  
p. 029 56 66700  
tietosuoja@om.fi  

 

https://www.jyvaskyla.fi/info/tietosuoja/asiakkaan-oikeudet-rekisteritietoihin-ja-tietopyynnon-tekeminen
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