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1. Rekisterinpitäjä Jyväskylän kaupunginhallitus 

2. Yhteyshenkilö rekiste-
riä koskevissa asioissa 

Kaupungin tietosuojavastaava 
Liina Kuusela 
Puh. 014 266 2487 
etunimi.sukunimi@jkl.fi 

3. Rekisterin nimi Henkilörekisteritietojen tieto- ja tarkastuspyyntöjen rekisteri 

4. Henkilötietojen käsit-
telyn tarkoitus 

Rekisteröityjen tekemien tieto- ja tarkastuspyyntöjen käsittely. 

5. Rekisterin tietosisältö Rekisteriin tallentuu tieto- ja tarkastuspyynnöt. Pyynnöt sisältävät tarkastetta-
van henkilörekisterin tietojen lisäksi pyynnön tehneestä: 
- Nimi, henkilötunnus, puhelinnumero, sähköpostiosoite, katuosoite, posti-

numero ja postitoimipaikka sekä tarvittaessa huollettavan nimi ja henkilö-
tunnus 

- Rekisteri, johon pyyntö kohdistetaan 
- Ajanjakso, johon pyyntö kohdistetaan 
- Tarvittaessa korjattava sisältö korjauksineen 
 
Rekisterin tietosisältö on julkista paitsi siltä osin kuin Julkisuuslain 24 § toisin 
määrittää. 

6. Säännönmukaiset 
tietolähteet 

Rekisterin tiedot kerätään rekisteröidyiltä itseltään. 

7. Tietojen säännönmu-
kaiset luovutukset 

Tieto- tai korjauspyyntö luovutetaan asianomaisen rekisterin tietosuojasta 
vastaaville henkilöille 

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

Tietoja ei siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.  
 

9. Rekisterin suojauspe-
riaatteet 

MANUAALINEN AINEISTO 
- Manuaalista aineistoa ei säilytetä  

ATK:LLE TALLENNETUT TIEDOT 
- Tweb –asiakirjahallintajärjestelmä 
- Rekisterin käyttöön tarvitaan henkilökohtainen käyttäjätunnus ja sala-

sana.  
- Rekisterin käyttöoikeus on sidottu käyttäjän tehtävien mukaan. Käyt-

töoikeus päättyy henkilön siirtyessä pois niistä tehtävistä, joiden hoi-
tamiseen hänelle on myönnetty käyttöoikeus. Käyttäjäryhmiä hallin-
noivat pääkäyttäjät.   

Tietoja säilytetään kaksi vuotta.  
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10. Tarkastusoikeus Rekisteröidyllä on henkilötietolain 26-28 §:n mukaisesti oikeus tarkastaa, mitä 
häntä koskevia tietoja henkilötietorekisteriin on talletettu. Tietopyyntö tulee 
tehdä kirjallisena Jyväskylän kaupungin kirjaamoon. 
Tietopyyntölomakkeita löytyy osoitteesta www.jyvaskyla.fi/info/tietosuoja      

11. Oikeus vaatia tiedon 
korjaamista 

Rekisterinpitäjän on ilman aiheetonta viivytystä oma-aloitteisesti tai rekiste-
röidyn vaatimuksesta oikaistava, poistettava tai täydennettävä rekisterissä 
oleva, käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellinen, tarpeeton, puutteellinen 
tai vanhentunut henkilöt. Tiedon korjauspyyntö tulee tehdä kirjallisena Jyväs-
kylän kaupungin kirjaamoon. www.jyvaskyla.fi/info/tietosuoja  

12. Muut henkilötietojen 
käsittelyyn liittyvät oi-
keudet 

Henkilötietolain 30 §:n mukaan rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitä-
jää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramainontaa, etämyyntiä 
ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta samoin 
kuin henkilömatrikkelia ja sukututkimusta varten. Rekisteröidyn oikeuksista 
voi olla säädetty myös muussa lainsäädännössä. Jos toimintaan liittyy tällaista 
henkilötietojen käsittelyä, ilmoita rekisteröidylle hänen oikeuksistaan sekä 
miten niitä käytetään. www.jyvaskyla.fi/info/tietosuoja  
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