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KULTTUURI- JA OSALLISUUSPALVELUT 
TIETOSUOJASELOSTEET 
EU:n yleinen tietosuoja-asetus  
Tietosuojalaki  
Laatimispäivä 7.9.2022 
 
Kumppanuussopimushaku ja myönnettyjen kumppanuussopimusten 
yhteystietorekisteri 
 
1. Rekisterinpitäjä 
Jyväskylän kaupunki, kulttuuri- ja liikuntalautakunta 
 
2. Rekisterin yhteyshenkilö 
Kulttuuripäällikkö Mari Aholainen 
p. 050 634 95 
etunimi.sukunimi@jyvaskyla.fi 
 
3. Tietosuojavastaava 
Sivistyspalvelujen tietosuojavastaava 
Timo Piiparinen 
p. 0504062131 
etunimi.sukunimi@jyvaskyla.fi 
 
Jyväskylän kaupungin tietosuojavastaava  
Liina Kuusela  
p. 050 431 4315 
etunimi.sukunimi@jyvaskyla.fi 
 
4. Rekisterin nimi 
Kumppanuussopimushaku ja myönnettyjen kumppanuussopimusten yhteystietorekisteri 
 
5. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja lakiperusta 
Henkilötietojen käsittely perustuu yleiseen etuun. 
 
Lakiperuste: 
- EU:n yleinen tietosuoja-asetus EU2016/679, art. 6 kohta 1 e   
 
Ohjaava lainsäädäntö: 
- Tietosuojalaki 1050/2018 
- Laki kuntien kulttuuritoiminnasta 166/2019 
 
Osana henkilötietojen käsittelyä, tietoa voidaan käsitellä myös Jyväskylän Office 365 
ympäristössä. (Office 365 tietosuojaseloste: 
https://www.jyvaskyla.fi/sites/default/files/atoms/files/tss_jyvaskyla_office365_pilvipalvelut.
pdf) valittujen kumppanuussopimusasiakkaiden kanssa tapahtuvassa viestinnässä ja 
yhteistyössä.  

mailto:etunimi.sukunimi@jyvaskyla.fi
mailto:etunimi.sukunimi@jyvaskyla.fi
https://www.jyvaskyla.fi/sites/default/files/atoms/files/tss_jyvaskyla_office365_pilvipalvelut.pdf
https://www.jyvaskyla.fi/sites/default/files/atoms/files/tss_jyvaskyla_office365_pilvipalvelut.pdf


 
6. Rekisterin tietosisältö 
 
Yksityiset hakijahenkilöt (hakijan tunnistautuminen) 
- Nimi ja henkilötunnus (tunnistautuminen, yksilöintitietona). Hakijan nimeä ja 
henkilötunnusta käytetään vain hakuvaiheessa tunnistautumistietona. Tätä tietoa ei 
käytetä mihinkään muuhun tarkoitukseen, eikä sitä esimerkiksi käytetä lopullisissa 
kumppanuussopimuksissa.  
 
Organisaatioiden yhteyshenkilö (yhdistys tai yhteisö)  
- Organisaation nimi, toimipisteen osoite, kotipaikka, sähköposti, www-osoite ja tilinumero 
- Organisaation yhteyshenkilön nimi, puhelin ja sähköposti  
- Y-tunnus 
 
Kumppanuussopimuspäätökset 
Kumppanuussopimuspäätökset ovat julkisia ja niissä on esillä avustusta hakevan 
yhdistyksen tai yhteisön nimi, haettu summa, päätetty summa ja kumppanuussopimuksen 
pääasiallinen käyttökohde. 
 
Kumppanuussopimukset 
Kumppanuussopimukset ovat verkkojulkisia ja niissä on esillä sopijaosapuolten nimet. 
 
7. Säännönmukaiset tietolähteet 
- Hakijan itse kirjaamat tiedot 
- Suomi.fi 
 
8.Säännönmukaiset tietojen luovutukset 
Ei luovuteta. 
 
9. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle 
Ei luovuteta. 
 
10. Rekisteritietojen säilytysaika ja sen perusteet 
 
Tietoja säilytetään kumppanuussopimuksen voimassaoloajan. Hakemusten ja sopimusten 
arkistointiaika on 10 vuotta. 
 
  



11. Rekisterin suojauksen periaatteet 

Kumppanuussopimusta hakeva henkilö tunnistetaan Suomi.fi:n vahvan tunnistautumisen 
kautta eLomakepalvelussa. Vahvalla tunnistautumisella varmistetaan hakijan henkilöllisyys 
ja yksilöinti. Hakijan henkilötunnus on näkyvillä, kun hakemus siirtyy kokonaisena 
tiedostona tallennuspaikkaan. Henkilötunnusta ei käytetä muuhun tarkoitukseen 
käsittelyssä.  Henkilötietoja käsitellään Jyväskylän kaupungin ympäristössä ja vain 
määritellyille Jyväskylän kaupungin henkilöille on käyttöoikeudet tietoihin.  
 
12. Rekisteröidyn oikeudet 
 
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 ilmoitusvelvollisuus 
- oikeus olla johtumatta automaattisen päätöksenteon kohteeksi ilman lainmukaista 
perustetta 
 
Lisätietoa rekisteröidyn oikeuksista löytyy kaupungin verkkosivuilta: 

https://www.jyvaskyla.fi/info/yhteys/tietosuoja 

 
13. Rekisteröidyn oikeus saada tietoa henkilötietojen käsittelystä 
Tämä tietosuojaseloste toimii informaatioasiakirjana henkilötietojen käsittelystä. 
 
14. Rekisteröidyn oikeus saada pääsy tietoihin 
Rekisteröidyllä on oikeus saada tietää, onko hänen tietojaan tallennettu henkilörekisteriin 
ja mitä tietoja hänestä henkilörekisterissä on. Henkilön tulee esittää tarkastuspyyntö, jossa 
tarkastettavat tiedot ovat yksilöitynä. Pyyntöjä varten on laadittu lomakkeet, jotka ovat 
saatavilla Jyväskylän kaupungin palvelupisteissä ja kaupungin verkkosivuilla osoitteessa: 
https://www.jyvaskyla.fi/info/yhteys/tietosuoja/asiakkaan-oikeudet-rekisteritietoihin-ja-
tietopyynnon-tekeminen   
Jos tarkastusoikeus poikkeuksellisesti evätään, annetaan asiakkaalle asiasta kirjallinen 
kieltäytymistodistus. Todistuksesta ilmenee syyt, joiden vuoksi tarkastusoikeus on evätty. 
Rekisteröity voi saattaa asian tietosuojavaltuutetun käsiteltäväksi.  
 
Tarkastusoikeus on maksutonta kerran vuodessa. 
 
 

15. Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle 

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle, jos rekisteröity katsoo, että 
häntä koskevien henkilötietojen käsittelyssä rikotaan EU:n yleistä tietosuoja-asetusta tai 
kansallisia tietosuojaa ohjaavia lakeja ja asetuksia. Valvontaviranomaisen yhteystiedot:  
 
Tietosuojavaltuutetun toimisto  
PL 800  
00531 HELSINKI  
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Käyntiosoite:  
Lintulahdenkuja 4 
00531 HELSINKI  
p. 029 56 66700  
Kirjaamo: 029 566 6768 
tietosuoja@om.fi 
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