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  Rekisteröidyn informoimiseksi
 Kaupunkirakenteen toimiala   
  EU:n yleinen tietosuoja-asetus 
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1. Rekisterinpitäjä Jyväskylän kaupunki 
Kaupunkirakennelautakunta 
Puhelinvaihde 014 266 0888 
Sähköposti: kirjaamo[at]jyvaskyla.fi  

 

2. Rekisterin  

yhteyshenkilö 

 

Vastuuyksikkö:  
Kaupunkirakenteen toimiala 
Kaupunkisuunnittelu ja maankäyttö 
 
Asiantuntija 
Erikoissuunnittelija Ilona Leikas 
p. 014 266 8744 
etunimi.sukunimi@jyvaskyla.fi 

 

3. Rekisterin nimi 

 
 Kaavoituksen järjestämien tapahtumien tietosuojarekisteri 

4. Tietosuojavastaava Jyväskylän kaupungin tietosuojavastaava: 
Liina Kuusela 
p. 014 266 2487 
etunimi.sukunimi@jyvaskyla.fi 

  

5. Henkilötietojen kä-

sittelyn  

tarkoitus  

Rekisteriä käytetään käyttäjien osalta asiakastiedon hallintaan se-
kä tapahtumaan ilmoittautumiseen. Kun tapahtuma on järjestetty ja 
se arkistoidaan, poistetaan tietokannasta arkaluonteiset tiedot, 
kuten syntymäajat, erityisruokavaliot.  
 
Peruste: EU:n yleinen tietosuoja-asetus (EU 2016/679) 6 artikla 1 
kohdan a alakohta.  
 
Perusteet: GDPR 6 artikla, kohta a) rekisteröity on antanut suos-
tumuksensa henkilötietojensa käsittelyyn yhtä tai useampaa eri-
tyistä tarkoitusta varten.  

 

6. Rekisterin  

tietosisältö 
Rekisterissä voidaan käsitellä muun muassa rekisterinpitäjän tapah-
tumaan ilmoittautuneen rekisteröidyn etu- ja sukunimen, sekä mah-
dolliset yhteystiedot ja tapahtumaan liittyen annetut tarpeelliset tie-
dot. Rekisteröidyn itsensä syöttämät ilmoittautumistiedot tapahtu-
maan saattaa sisältää seuraavia tietoja: 
 
Tapahtumiin osallistuvan etu- ja sukunimi, sähköposti, postiosoite, 
puhelinnumero, syntymäaika ja erityisruokavalio. 

7. Säännönmukaiset 

tietolähteet 
Rekisteröidyltä itseltään. 

8. Tietojen  

säännönmukaiset 

luovutukset  

Rekisteritietoja voidaan jakaa organisaation sisällä vastaavien tilai-
suuksien järjestämiseen myöhemmin. 



  

9. Tietojen siirto EU:n 

tai ETA:n ulkopuo-

lelle 

Tietoja ei siirretä tai luovuteta Euroopan unionin tai Euroopan talous-
alueen ulkopuolelle. 

10. Rekisterin  

suojauksen  

periaatteet 

A. Manuaalisen aineiston suojaaminen (säilytyspaikka ja suojaami-
nen) 
B. Tietojärjestelmän suojaustiedot (rekisterin käyttöoikeuden periaat-
teet, käytön valvonta sekä laitteiden fyysinen suojaus) 
 
Järjestelmää käytetään suljetussa verkkoympäristössä. Palvelinlaite 
säilytetään lukitussa tilassa, jonne on pääsy vain atk-henkilöstöllä. 
Järjestelmän tiedoista otetaan varmuuskopio päivittäin. 
 
Työasemat, joilta järjestelmää käytetään, ovat suojattu henkilökoh-
taisella käyttäjätunnuksella ja salasanalla. Järjestelmän käyttäjäoi-
keuksista päättää rekisterin vastuuhenkilö. Käyttöoikeus päättyy 
henkilön siirtyessä pois kaupungin palveluksesta. 
 
Paperisia tulosteita säilytetään lukituissa kaapeissa ja lukitussa 
arkistotilassa. 
 

11. Rekisteritietojen 

säilytysaika ja sen 

peruste 

Henkilötietoja säilytetään niin kauan kuin on tarpeen rekisteröiden 
tekemän ilmoittautumisen ja siihen liittyvän tapahtuman mahdollis-
tamiseksi. Yhteystietoja voidaan säilyttää kauemmin vastaavista tu-
levista tapahtumista tiedottamiseen.  

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 henkilö-
kohtainen. Tarkastusoikeutta pyytääksesi ota yhteyttä rekisterin yh-
teyshenkilöön.  
 
Peruste: EU:n yleinen tietosuoja-asetus (EU 2016/679) 15 artikla.  

13. Oikeus tietojen oi-

kaisemiseen  
Rekisteröidyllä on oikeus vaatia, että rekisterinpitäjä oikaisee ilman 
aiheetonta viivytystä rekisteröityä koskevat epätarkat ja virheelliset 
henkilötiedot. Ottaen huomioon tarkoitukset, joihin tietoja käsiteltiin, 
rekisteröidyllä on oikeus saada puutteelliset henkilötiedot täydennet-
tyä, muun muassa toimittamalla lisäselvitys. 
 
Peruste: EU:n yleinen tietosuoja-asetus (EU 2016/679) 16 artikla. 

14. Muut henkilötieto-

jen käsittelyyn liit-

tyvät oikeudet 

Rekisteröidyllä on oikeus saada itseään koskeva henkilötieto poiste-
tuksi ilman aiheetonta viivytystä EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen 
(EU 2016/679) 17 artiklan mukaisesti sekä oikeus 18 artiklan mukai-
sin edellytyksin siihen, että rekisterinpitäjä rajoittaa henkilötietojen-
käsittelyä. 

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 

 


