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1. Rekisterinpitäjä Jyväskylän kaupunki 

2. Rekisterin  

yhteyshenkilö 

 

Verkkoviestintäpäällikkö Mikael Ratschinskij, p. 014 26 62654 

etunimi.sukunimi@jkl.fi 

3. Rekisterin nimi 

 

Mobiilikunta Jyväskylä -sovellus älypuhelimille 

4. Tietosuojavastaava Tietosuojavastaava Liina Kuusela etunimi.sukunimi@jkl.fi Kilpisenka-

tu 1, 3.krs, 40101 Jyväskylä p. 050 431 4315, 014 266 2487  

5. Henkilötietojen kä-

sittelyn  

tarkoitus  

Mobiilikunta Jyväskylässä voi ilmoittaa yhteystietonsa, mikäli haluaa. 

Näitä käytetään palautetta tai vikailmoituksia lähetettäessä.  

 

Peruste: GDPR 6 artikla, kohta a) rekisteröity on antanut suostumuk-

sensa henkilötietojensa käsittelyyn yhtä tai useampaa erityistä tar-

koitusta varten; 

6. Tiedot automaatti-

sen päätöksenteon 

olemassaolosta 

- 

7. Rekisterin  

tietosisältö 

Järjestelmään tallennettavat henkilötiedot: 

 

Etunimi, sukunimi, sähköpostiosoite. Ei pakollisia. 

Tarkemmin asiasta: 

http://www.mobiilikunta.fi/yksityisyys.php?lang=fi 

 

Palautteet ja vikailmoitukset menevät Jyväskylän kaupungin palaute-

järjestelmään, mistä oma seloste. 

8. Säännönmukaiset 

tietolähteet 

Käyttäjät 

9. Tietojen  

säännönmukaiset 

luovutukset  

Ei luovuteta järjestelmän ulkopuolelle 

10. Tietojen siirto EU:n 

tai ETA:n ulkopuo-

lelle 

Henkilötietoja ei luovuteta Euroopan unionin tai Euroopan talousalu-

een ulkopuolelle. 

11. Rekisterin  

suojauksen  

periaatteet 

A. Manuaalinen aineisto 

B. ATK:lla käsiteltävä aineisto 

 

Tarkemmin asiasta: 

http://www.mobiilikunta.fi/yksityisyys.php?lang=fi 



  

12. Rekisteritietojen 

säilytysaika ja sen 

peruste 

Mobiilikunta-sovelluksen osalta: 

http://www.mobiilikunta.fi/yksityisyys.php?lang=fi 

 

13. Oikeus saada pääsy 

tietoihinsa 

1.Rekisteröidyllä on oikeus saada rekisterinpitäjältä vahvistus siitä, 

että häntä koskevia henkilötietoja käsitellään tai että niitä ei käsitel-

lä, ja jos näitä henkilötietoja käsitellään, oikeus saada pääsy henkilö-

tietoihin sekä seuraavat tiedot:  

a) käsittelyn tarkoitukset; 

b) kyseessä olevat henkilötietoryhmät;  

c) vastaanottajat tai vastaanottajaryhmät, erityisesti kolmansissa 

maissa olevat vastaanottajat tai kansainväliset järjestöt, joille henki-

lötietoja on luovutettu tai on tarkoitus luovuttaa; 

d) mahdollisuuksien mukaan henkilötietojen suunniteltu säilytysaika 

tai jos se ei ole mahdollista, tämän ajan määrittämiskriteerit;  

e) rekisteröidyn oikeus pyytää rekisterinpitäjältä häntä itseään kos-

kevien henkilötietojen oikaisemista tai poistamista taikka henkilötie-

tojen käsittelyn rajoittamista tai vastustaa tällaista käsittelyä; 

f) oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle;  

g) jos henkilötietoja ei kerätä rekisteröidyltä, kaikki tietojen alkupe-

rästä käytettävissä olevat tiedot; 

h) automaattisen päätöksenteon, muun muassa 22 artiklan 1 ja 4 

kohdassa tarkoitetun profiloinnin olemassaolo, sekä ainakin näissä 

tapauksissa merkitykselliset tiedot käsittelyyn liittyvästä logiikasta 

samoin kuin kyseisen käsittelyn merkittävyys ja mahdolliset seurauk-

set rekisteröidylle.  

 

2. Jos henkilötietoja siirretään kolmanteen maahan tai kansainväli-

selle järjestölle, rekisteröidyllä on oikeus saada ilmoitus 46 artiklassa 

tarkoitetuista siirtoa koskevista asianmukaisista suojatoimista.  

 

3. Rekisterinpitäjän on toimitettava jäljennös käsiteltävistä henkilö-

tiedoista. Jos rekisteröity pyytää useampia jäljennöksiä, rekisterinpi-

täjä voi periä niistä hallinnollisiin kustannuksiin perustuvan kohtuulli-

sen maksun. Jos rekisteröity esittää pyynnön sähköisesti, tiedot on 

toimitettava yleisesti käytetyssä sähköisessä muodossa, paitsi jos 

rekisteröity toisin pyytää.  

 

4. Oikeus saada 3 kohdassa tarkoitettu jäljennös ei saa vaikuttaa 

haitallisesti muiden oikeuksiin ja vapauksiin. 

 

Perusteet: GDPR, 15 artikla 

14. 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. 

 

Perusteet: GDPR, 16 artikla 

15. Muut henkilötieto-

jen käsittelyyn liit-

tyvät oikeudet 

Oikeus tietojen poistamiseen eli ”oikeus tulla unohdetuksi” 

 

1. Rekisteröidyllä on oikeus saada rekisterinpitäjä poistamaan rekis-

teröityä koskevat henkilötiedot ilman aiheetonta viivytystä, ja rekis-

terinpitäjällä on velvollisuus poistaa henkilötiedot ilman aiheetonta 

viivytystä, edellyttäen että jokin seuraavista perusteista täyttyy: 

a) henkilötietoja ei enää tarvita niihin tarkoituksiin, joita varten ne 

kerättiin tai joita varten niitä muutoin käsiteltiin; 

b) rekisteröity peruuttaa suostumuksen, johon käsittely on perustu-

nut 6 artiklan 1 kohdan a alakohdan tai 9 artiklan 2 kohdan a ala-

kohdan mukaisesti, eikä käsittelyyn ole muuta laillista perustetta; 



  

c) rekisteröity vastustaa käsittelyä 21 artiklan 1 kohdan nojalla eikä 

käsittelyyn ole olemassa perusteltua syytä tai rekisteröity vastustaa 

käsittelyä 21 artiklan 2 kohdan nojalla; 

d) henkilötietoja on käsitelty lainvastaisesti;  

e) henkilötiedot on poistettava unionin oikeuteen tai jäsenvaltion 

lainsäädäntöön perustuvan rekisterinpitäjään sovellettavan lakisää-

teisen velvoitteen noudattamiseksi; 

f) henkilötiedot on kerätty 8 artiklan 1 kohdassa tarkoitetun tietoyh-

teiskunnan palvelujen tarjoamisen yhteydessä.  

 

2. Jos rekisterinpitäjä on julkistanut henkilötiedot ja sillä on 1 kohdan 

mukaisesti velvollisuus poistaa tiedot, sen on käytettävissä oleva 

teknologia ja toteuttamiskustannukset huomioon ottaen toteutettava 

kohtuulliset toimenpiteet, muun muassa tekniset toimet, ilmoittaak-

seen henkilötietoja käsitteleville rekisterinpitäjille, että rekisteröity on 

pyytänyt kyseisiä rekisterinpitäjiä poistamaan näihin henkilötietoihin 

liittyvät linkit tai näiden henkilötietojen jäljennökset tai kopiot.  

 

3. Edellä olevaa 1 ja 2 kohtaa ei sovelleta, jos käsittely on tarpeen  

 

a) sananvapautta ja tiedonvälityksen vapautta koskevan oikeuden 

käyttämiseksi;  

b) rekisterinpitäjään sovellettavaan unionin oikeuteen tai jäsenvaltion 

lainsäädäntöön perustuvan, käsittelyä edellyttävän lakisääteisen vel-

voitteen noudattamiseksi tai jos käsittely tapahtuu yleistä etua kos-

kevan tehtävän suorittamista tai rekisterinpitäjälle kuuluvan julkisen 

vallan käyttämistä varten; 

c) kansanterveyteen liittyvää yleistä etua koskevista syistä 9 artiklan 

2 kohdan h ja i alakohdan sekä 9 artiklan 3 kohdan mukaisesti; 

d) yleisen edun mukaisia arkistointitarkoituksia taikka tieteellisiä tai 

historiallisia tutkimustarkoituksia tai tilastollisia tarkoituksia varten 

89 artiklan 1 kohdan mukaisesti, jos 1 kohdassa tarkoitettu oikeus 

todennäköisesti estää kyseisen käsittelyn tai vaikeuttaa sitä suuresti; 

tai  

e) oikeudellisen vaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai puolusta-

miseksi. 

 

Perusteet: GDPR, 17 artikla 

16.  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 

 


