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1. Rekisterinpitäjä

Jyväskylän kaupungin vapaaehtoistoiminnan palvelut – Vapari
Matarankatu 6 A1
40100 Jyväskylä
0142661707

2. Rekisterin
yhteyshenkilö

Vapaaehtoistoiminnan koordinaattori Antti Rajala
Matarankatu 6 A1
40100 Jyväskylä
0142661707

3. Rekisterin nimi

Jyväskylän kaupungin vapaaehtoistoiminnan palveluiden - Vaparin
rekisteri verkostoista sekä yhteystietonsa jättäneistä henkilöistä.

4. Tietosuojavastaava

Liina Kuusela
Tietosuojavastaava, DPO
Konsernihallinto, sisäinen tarkastus
Jyväskylän kaupunki – City of Jyväskylä
PL 193 (Kilpisenkatu 1)
014 266 2487
050 431 4315
liina.kuusela@jkl.fi

5. Henkilötietojen käsittelyn
tarkoitus

Rekisteritietoja käytetään verkostojen kanssa yhteydenpitoon
- Valikko-verkosto: vapaaehtoistoimintaa organisoivat yhteisöt sekä yksittäiset ihmiset
- Vanhusvapaaehtoistoiminnan verkosto: vanhusvapaaehtoistoimintaa organisoivat yhteisöt sekä yksittäiset ihmiset
Yhteydenottolomakkeeseen yhteystietonsa jättäneet ihmiset
- henkilöön yhteydenottoon
Osallistujaluettelot
- tapahtumiin osallistuneiden lukumäärien laskemiseen
Kyselyt
- kyselyiden tekeminen (Webropol)
Käsittelyn peruste: EU:n yleinen tietosuoja-asetus (EU 2016/679) 6
artikla 1 kohdan a alakohta

6. Rekisterin
tietosisältö

Verkostojen yhteystiedot
- Nimi, osoite, sähköposti, puhelinnumero, yhteisö
- Tiedot poistetaan rekisteristä, kun henkilö on ilmoittanut lopettavansa verkoston jäsenyyden
Yhteystietonsa jättäneen henkilötiedot:
- Nimi, puhelinnumero ja/tai sähköposti
- Tiedot poistetaan heti, kun yhteyttä on otettu ja jatkosta sovittu.
Osallistujaluettelot (koulutukset, tapaamiset, tapahtumat)
- Nimi

-

Tiedot tilastoidaan tilaisuuden jälkeen ja nimet sisältävät luettelot
hävitetään

Kyselyt
- Sähköpostiosoite
- Vastaukset ajetaan Exceliin tai Wordiin ja kyselyt poistetaan
Webropolista
7. Säännönmukaiset
tietolähteet

Henkilöt itse jättävät yhteystietonsa.

8. Tietojen
säännönmukaiset
luovutukset

Ei tietojen säännönmukaisia luovutuksia

9. Tietojen siirto EU:n
tai ETA:n ulkopuolelle

Henkilötietoja ei luovuteta Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle, ellei EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen luku V sitä
mahdollista

10.Rekisterin
suojauksen
periaatteet

-

Verkostojen yhteystiedot säilytetään Jyväskylän kaupungin sisäisellä palvelimella. Tietoihin on pääsy vain vapaaehtoistoiminnan
palvelujen henkilökunnalla.
Osallistujaluettelot ja yhteydenottolomakkeet säilytetään vapaaehtoistoiminnan palveluissa lukitussa arkistossa tarvittava aika.
Kyselyjen yhteenvedot säilytetään Jyväskylän kaupungin sisäisellä palvelimella.

11.Rekisteritietojen
säilytysaika ja sen
peruste

Tiedot poistetaan välittömästi niin pyydettäessä

12.Oikeus saada pääsy
tietoihinsa

-

Jokaisella on salassapitosäännösten estämättä oikeus saada tietää, mitä häntä koskevia tietoja henkilörekisteriin on talletettu
tai, ettei rekisterissä ole häntä koskevia tietoja. Tarkastusoikeus
on henkilökohtainen.

-

Tarkastusoikeutta pyytääksesi ota yhteyttä rekisterin yhteyshenkilöön.
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13.Oikeus tietojen oikaisemiseen

Rekisterinpitäjän on ilman aiheetonta viivytystä oma-aloitteisesti tai
rekisteröidyn vaatimuksesta oikaistava, poistettava tai täydennettävä
rekisterissä oleva, käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellinen, tarpeeton, puutteellinen tai vanhentunut henkilötieto.
Jollei rekisterinpitäjä hyväksy rekisteröidyn vaatimusta tiedon korjaamisesta, hänen on annettava asiasta kirjallinen todistus. Todistuksessa on mainittava myös ne syyt, joiden vuoksi vaatimusta ei ole
hyväksytty. Rekisteröity voi saattaa asian tietosuojavaltuutetun käsiteltäväksi.
-

Jos et itse pysty korjaamaan virheellisiä tietoja, ota yhteyttä rekisterin yhteyshenkilöön.
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14.Muut henkilötieto-

Rekisteröidyllä on oikeus saada itseään koskeva henkilötieto poiste-

jen käsittelyyn liittyvät oikeudet

tuksi ilman aiheetonta viivytystä EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen
(EU 2016/679) 17 artiklan mukaisesti sekä oikeus 18 artiklan mukaisin edellytyksin siihen, että rekisterinpitäjä rajoittaa henkilötietojen
käsittelyä.

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
00521 HELSINKI
Käyntiosoite: Ratapihantie 9, 6 krs
00520 HELSINKI
Puh. 029 56 66700
tietosuoja@om.fi
PERUSTEET:
EU:n yleinen tietosuoja-asetus 77A

