JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI

TIETOSUOJASELOSTE
Rekisteröidyn informoimiseksi
EU:n yleinen tietosuoja-asetus (2016/679)
Tietosuojalaki (1050/2018)
Laatimispäivä:
Päivitetty: 16.9.2020

1. Rekisterinpitäjä

Jyväskylän kaupunki, Elinkeino ja työllisyys, Elinkeinoyksikkö,
www.businessjyvaskyla.fi
Vapaudenkatu 46 B
40101 Jyväskylä
p. 014 266 4163

2. Rekisterin
yhteyshenkilöt

Verkostopäällikkö
Tanja Oksa
tanja.oksa@jyvaskyla.fi
Vapaudenkatu 46 B
40101 Jyväskylä
p. 014 266 7693

3. Tietosuojavastaava

Liina Kuusela
liina.kuusela@jyvaskyla.fi
014 266 2487
Kilpisenkatu 1
40101 Jyväskylä

4. Rekisterin nimi

Kankaan jätehuollon sähköisen lukituksen avainlätkien rekisteri,
eGate-portaali ja Kangasverkko.fi-alueportaalin palvelukerros integrointi.

5. Henkilötietojen
käsittelyn
tarkoitus

Avainlätkien rekisterin tarkoitus on pitää yllä listaa käytössä olevista Kankaan jätehuollon sähköisen lukituksen avainlätkistä.
EGate-portaaliin kertyy tieto avainlätkien käytöstä. EGate-portaaliin
on käyttäjäoikeuksia vain erikseen valtuutetuilla henkilöillä.
Asukasviestintää varten on edelleen tehty palvelukerros integrointi,
jonka kautta eGate-portaalin dataa pystytään näyttämään Kangasverkko.fi-alueportaalissa.
Ko. rekisteri ja portaalit tukevat tutkimustoimintaa, tilastointia ja
kokeiluja käynnissä olevan EU-rahoitteisen CIRCWASTE-osahankkeen aikana.

6. Henkilötietojen käsittelyn lainmukaisuus

Henkilötietojen käsittely perustuu oikeutettuun etuun.

7. Rekisterin
tietosisältö

Kankaan jätehuollon avainlätkien rekisteri on excel-lista avainlätkistä, johon on kerätty tieto kuhunkin Kankaan asuntoon tai muulle
käyttäjälle (kuten siivoukseen) koodatuista avainlätkistä. Lista on
tarpeen, jotta kadonneet avainlätkät pystytään poistamaan käytöstä (merkitään eGate-portaalissa kadonneeksi) asuntotietojen perusteella. Tämä puolestaan on edellytys järjestelmän tarkoituksenmukaiselle käytölle, jotta vain asianmukaiset tahot pääsevät käyttämään Kankaan jätehuollon palveluita.

Ohjaava lainsäädäntö:
- EU:n yleinen tietosuoja-asetus EU2016/679, art. 6 kohta 1a
- Tietosuojalaki 1050/2018
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EGate-portaalissa on lista Kankaalle koodatuista avainlätkistä. Portaalista näkee mitkä avainlätkät ovat käytössä ja mitkä on merkitty
kadonneiksi. Portaaliin kertyy tieto avainlätkien käytöstä eli portaalista näkee mitä avainlätkää on käytetty millä aikaleimalla tiettyyn
lukkoon. Lukot puolestaan ovat merkitty/koodattu kullekin jäteastialle erikseen. EGate portaaliin ei ole merkitty asuntotietoja. Portaaliin kertyvän tiedon avulla voidaan tarkastella alueen jätehuoltoa.
Järjestelmästä voidaan mm. nähdä miten usein eri jätepisteiden eri
jätesäiliöillä käydään ja millä avainlätkällä käydään millä astialla.
Yhdistämällä tämä tieto excel-listaan on mahdollista tarkastella
asuntokohtaista jätehuoltokäyttäytymistä kuten reittejä. Tässä vaiheessa tätä tietoa ei yhdistetä asukastietoihin. CIRCWASTE-osahankkeen aikana erilaiset vertailut ja kokeilut ovat mahdollisia. Mikäli kokeiluissa käytetään asukastietoja, niistä pyydetään erilliset
suostumukset.
Kangasverkko.fi-alueportaalin palvelukerros integroituu eGaten rajapintaan ja noutaa sieltä ajoittain lukkojen avaustiedot, jonka tiedoista tallennetaan aikaleima, jäteastia ja avaimen tunniste. Tiedon
tallennuksen yhteydessä avaimen tunniste salataan. Portaaliin rekisteröityneellä asukkaalla on mahdollisuus tallentaa omaan profiiliin oman talouden käytössä olevien jäteastioiden avainten tunnisteet. Kun asukas kirjautuu portaaliin, portaali hakee palvelukerroksesta tyhjennystiedot käyttäen salattua avaintunnistetta, jolloin on
sillä mahdollisuus tarkastella tilastoja oman talouden kierrätyksestä. Käyttäjä voi halutessaan poistaa avaintunnisteet profiilistaan,
jolloin linkitys käyttäjätilin ja avaustietojen välillä poistuu eikä yksilöllinen tilastointi ole enää käytössä. Palvelukerroksen rajapinnasta
ulos tarjottava data sisältää vain koostettua tietoa, joka ei sisällä
avaintunnisteita, jäteastioiden tunnisteita eikä kellonaikoja, eikä
sen avulla voida tietää mihin aikaan tietyn avaimen haltija on ollut
tietyn jäteastian luona.
Avainlätkien excel-listaa, eGate-portaalia ja Kangasverkko.fi-alueportaalin palvelukerros integrointia ylläpidetään toistaiseksi Kankaan CIRCWASTE-osahankkeen nimissä. Avainlätkien excel-listaa
ylläpidetään kolmannen osapuolen toimesta (K2 Turvapalvelut).
8. Säännönmukaiset
tietolähteet

Rekisterin perusdata koostuu asuntotiedoista (asunnon osoite ja
asunnon numero) ja avainlätkien koodeista sekä eGate-portaalin
käyttötiedoista ja edelleen rakennetusta palvelukerroksesta Kangasverkko.fi -alueportaaliin.

9. Tietojen
säännönmukaiset
luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai
ETA:n ulkopuolelle

Avainlätkätietoja ei luovuteta ulkopuolelle lukuun ottamatta kolmatta osapuolta (K2 Turvapalvelut), jonka kanssa on sopimus asiakaspalvelusta, excel-listan ja eGate-portaalin ylläpidosta avainlätkiä
koskien.
Avainlätkiin liittyviä tietoja ei missään tilanteessa luovuteta kaupallisiin tarkoituksiin tai kaupallisille osapuolille.
Tietoja ei siirretä tai luovuteta Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.
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10.Rekisterin
suojauksen
periaatteet

Rekisteriin sisältyvät tiedot ovat vain Kankaan jätehuollon kannalta
olennaisten tahojen käytössä. Nämä tahot ovat Kankaan huolto (TL
Maint), Kankaan Palvelu Oy, Molok Oy (lukituksen ylläpidon yhteyshenkilöt), K2 Turvapalvelut (nimetyt yhteyshenkilöt ja asiakaspalvelu), RockOn Oy (Kangasverkko.fi-alueportaali integroinnin palvelukerrot) ja Kankaan kehittämisen sekä CIRCWASTE-osahankkeen
henkilöt (Tanja Oksa, Kaisa Hirvaskoski-Leinonen).
EGate-portaali on Molok Oy:n lukkokumppanin EMZ:n ylläpitämä
verkkopalvelu. EGate-portaaliin jää aikaleima sinne loggautumisista. EGate-portaalin käyttö edellyttää henkilökohtaista käyttäjätunnusta ja salasanaa. Käyttöoikeus siirtyy pois henkilön siirtyessä
pois niistä tehtävistä, joita varten hänelle on myönnetty käyttöoikeus. Käyttöoikeus on rajattu vain työtehtäviin liittyen.

11.Rekisteröidyn oikeudet

Jätehuollon avainlätkien käyttö on edellytys Kankaan jätehuollon
asiakkaille.
EU-rahoitteisen CIRCWASTE-osahankkeen aikana tehtävien kokeilujen ja kehitystoiminnan osalta (muu kuin perusjätehuoltoon liittyvä
avainlätkien käyttö), asukkailta ja muilta käyttäjiltä kysytään halusta osallistua mukaan ko. kokeiluun tai kehitysprojektin osaan.

12.Rekisteröidyn oikeus saada tietoa
henkilötietojen käsittelystä

Tämä tietosuojaseloste toimii informaatioasiakirjana henkilötietojen
käsittelystä, joskin varsinaisia henkilötietoja ei käsitellä excel-listalla, eGate-portaalissa tai Kangasverkko.fi -alueportaalin tätä asiaa
koskevassa integraatiossa.

13.Rekisteröidyn oikeus saada pääsy
tietoihin

Asiakkaalla 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: https://www.jyvaskyla.fi/ota-yhteytta/tietoa-sivustosta/tietosuoja/asiakkaan-oikeudet-rekisteritietoihin-ja-tietopyynnon
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.

14. Muut rekisteröidyn
oikeudet

https://www.jyvaskyla.fi/ota-yhteytta/tietoa-sivustosta/tietosuoja/asiakkaan-oikeudet-rekisteritietoihin-ja-tietopyynnon
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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
p. 029 56 66700
tietosuoja@om.fi

