
 

 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI TIETOSUOJASELOSTE  
  Rekisteröidyn informoimiseksi

 Toimiala   
  EU:n yleinen tietosuoja-asetus 
     Tietosuojalaki 
    
      Laatimispäivä:  
 

1. Rekisterinpitäjä Jyväskylän kaupunginhallitus 

Konsernihallinto/ Strategia ja kehittäminen 

2. Rekisterin  

yhteyshenkilö 

 

Hanna Tenhunen 

asukasyhdyshenkilö 

Matarankatu 4, 3. krs 

40100 JYVÄSKYLÄ 

3. Rekisterin nimi 

 

Asukasyhteistyön asiakasrekisteri 

4. Tietosuojavastaava Liina Kuusela 

Tietotalo, Kilpisenkatu 1, 3. krs 

40100 JYVÄSKYLÄ 

p. 050 4314315 

5. Henkilötietojen kä-

sittelyn  

tarkoitus  

Henkilötietoja kerätään asukastapaamissa ja –tapahtumissa infor-

maation jakamista varten. Henkilötietojen antaminen on vapaaeh-

toista. Osallistujamääriä, osallistujien ikä- ja sukupuolitietoja doku-

mentoidaan tilastointia varten. Artikla 6, kohta 1, alakohta e). Tieto-

suojalaki 4§ kohta 2. 

6. Rekisterin  

tietosisältö 

Nimi, sähköpostiosoite, mahdollinen asema yhdistyksessä. Sukupuoli 

ja ikä. 

7. Säännönmukaiset 

tietolähteet 

Henkilö itse, julkiset tietolähteet kuten asukasyhdistysten yhteys-

henkilöt (tiedot löydettävissä nettisivuilta). 

8. Tietojen  

säännönmukaiset 

luovutukset  

Tietoja ei luovuteta. 

9. Tietojen siirto EU:n 

tai ETA:n ulkopuo-

lelle 

Tietoja ei luovuteta. 

10. Rekisterin  

suojauksen  

periaatteet 

A. Manuaalinen aineisto; Asukasilloissa kerätyt listat säilytetään 

asukasyhdyshenkilön työhuoneessa lukitussa laatikossa.  

B. ATK:lla käsiteltävä aineisto; Yhteystiedoista muodostetaan 

sähköpostin yhteystietolistat jotka sijaitsevat kaupungin säh-

köpostipalvelimella. 

11. Rekisteritietojen 

säilytysaika ja sen 

peruste 

Paperitulosteet hävitetään kun tiedot on siirretty sähköpostin yhteys-

tietoihin. Osa listoista on kertakäyttöisiä, jotka poistetaan heti käyt-

tötarkoituksen täytyttyä, osaa listoista käytetään toistuvasti. Sähkö-

postin yhteystietoluetteloista voidaan poistaa yksittäisiä henkilöitä 

pyydettäessä. Toistuvia listoja käytettäessä mainitaan käytön yhtey-

dessä mahdollisuus pyytää omien tietojen poistamista. 

12. Oikeus saada pääsy 

tietoihinsa 

Rekisteröidyllä on oikeus saada tietoon mitä tietoja hänestä on kirjat-

tu. 



  

13. Oikeus tietojen oi-

kaisemiseen  

Rekisteröidyllä on oikeus oikaista tietonsa. 

14. Muut henkilötieto-

jen käsittelyyn liit-

tyvät oikeudet 

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää tietojen poistoa. 

15.  Oikeus tehdä vali-

tus valvontaviran-

omaiselle  

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 

 


