
 

 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI TIETOSUOJASELOSTE  

     Henkilötietolaki (523/1999) 10 ja 24§ 

    
      Laatimispäivä:  
 

1. Rekisterinpitäjä Jyväskylän kaupunki, Konsernihallinto, Viestin-

tä,markkinointi,matkailu -palvelukokonaisuus, Visit Jyväskylä-yksikkö 

www.visitjyvaskyla.fi   

Kilpisenkatu 1 

40100 Jyväskylä 

 

2. Rekisterin  

yhteyshenkilö 

 

Markkinointipäällikkö Susanne Sarvilinna 

susanne.sarvilinna@jkl.fi 

Kilpisenkatu 1 

40100 Jyväskylä 

p. 0400 885 786 

3. Tietosuojavastaava Tietosuojavastaava Liina Kuusela 

liina.kuusela@jkl.fi  

Kilpisenkatu 1, 3.krs,  

40101 Jyväskylä  

p. 050 431 4315, 014 266 2487 

 

4. Rekisterin nimi 

 

Visit Jyväskylän yhteystietorekisterit 

5. Henkilötietojen 

käsittelyn  

tarkoitus 

Sidosryhmän (matkailuyritykset ja -toimijat, yhteisöt, yhteistyö- ja 

markkinointikumppanit) osalta: ajankohtaisten yhteystietojen ja kon-

taktien ylläpito, tiedotus- ja yhteismarkkinointi ja yhteistyösuhteiden 

hoitaminen.  

 

Yksityishenkilöiden osalta: kuluttajamarkkinointi  

 

Median osalta: Valtakunnallisen ja kansainvälisen medianäkyvyyden 

edistäminen, tiedottaminen, mediavierailukutsut jne. 

 

Matkanjärjestäjien osalta: tiedottaminen, matkanjärjestäjäkutsut, 

myynninedistäminen (myytävien matkailutuotteiden tarjoaminen 

Jyväskylän seudun alueelta) 

 

Lisäksi rekisterit tukevat tutkimustoimintaa ja tilastointia. 

6. Rekisterin  

tietosisältö 

Rekisterit sisältävät sekä yksityishenkilöiden suostumukseen perus-

tuvaa henkilötietoa että median ja yritysten itse luovuttamia luovut-

tamia ja julkisista lähteistä kerättyjä tietoja. 

 

Yksityishenkilöiden osalta tietosisältö on tyypillisesti henkilön nimi, 

osoite, sähköposti ja puhelinnumero. Lisäksi yksityishenkilöiltä kerä-

tään rekisteriin liittymisen jälkeen mahdollisia suostumukseen perus-

tuvia profiloivia tietoja (mm. sukupuoli, perhesuhteet, kiinnostuksen 

kohteet jne.).  

 

Median osalta tietosisältö on tyypillisesti mediakanavan nimi, yhteys-

henkilön nimi, sähköposti ja puhelinnumero. 

 

Yritysten osalta tietosisältö on y-tunnus, yhteyshenkilöiden etu- ja 

sukunimet (ml. mahd. etuliite) sekä titteli, yrityksen/yhteisön ryhmit-

telytiedot (esim. postitusryhmät), osoitetiedot, yleiset ja yhteyshen-

kilöiden puhelinnumero(t) (kiinteän ja matkapuhelinverkon) ja säh-
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köpostiosoite(eet), www-osoitteet, mahdolliset asiakkaan itsensä 

antamat lisätiedot. Jatkossa asiakashallintajärjestelmän käyttöönoton 

jälkeen myös asiakashistoria, lokitiedot (esim. yhteydenotot asiak-

kaaseen) sekä mahdolliset postituskiellot (sähköposti ja posti). 

 

Rekisterin tietoja käsitellään eri ohjelmilla ja järjestelmillä (office, 

julkaisujärjestelmä, uutiskirjejärjestelmä). 

 

7. Säännönmukaiset 

tietolähteet 

Visit Jyväskylän yhteistyökunnat (alueen matkailutoimijat), markki-

nointikumppanuudet (esimerkiksi Suoma ry ja Visit Finland), erilaiset 

markkinointitapahtumat (messut ja myyntikierrokset), verkkosivujen 

ja uutiskirjeen tilauslomakkeet, sähköposti jne. 

8. Tietojen  

säännönmukaiset 

luovutukset  

Erilaisten yhteismarkkinointitoimenpiteiden yhteydessä kerätyt suos-

tumukseen perustuvat yhteystiedot (markkinointiluvat) voidaan luo-

vuttaa Visit Jyväskylän yhteistyökumppaneille. Näissä tapauksissa 

yksityishenkilöille kerrotaan kuitenkin suostumuksenannon yhteydes-

sä, kenelle kaikille ja missä tarkoituksessa tiedot tullaan luovutta-

maan.  

 

Muissa kuin em. tapauksissa henkilö- tai yritystietoja ei luovuteta 

Visit Jyväskylän ulkopuolelle.  

 

Visit Jyväskylän käyttämien järjestelmien ylläpitäjät pääsevät käsiksi 

tietosisältöihin (Valu, Campaign Monitor), mutta heillä ei ole oikeutta 

hyödyntää tietoja omassa toiminnassaan.  

9. Tietojen siirto EU:n 

tai ETA:n ulkopuo-

lelle 

Tietoja ei luovuteta tai siirretä EU:n tai Euroopan talous-alueen ulko-

puolelle. 

10. Rekisterin  

suojauksen  

periaatteet 

Rekistereihin sisältyvät tiedot ovat vain Visit Jyväskylän käytössä. 

Järjestelmä toimii osittain Visit Jyväskylän palveluntarjoajan ulkopuo-

lisilla palvelimilla. 

 

Käytössä olevien järjestelmien, verkkolevyjen ja sähköpostin käyttö 

edellyttää henkilökohtaista käyttäjätunnusta ja salasanaa. Käyttöoi-

keus siirtyy pois henkilön siirtyessä pois niistä tehtävistä, joita varten 

hänelle on myönnetty käyttöoikeus. Käyttöoikeus on rajattu vain työ-

tehtäviin liittyen.  

11. Tarkastusoikeus 
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. Rekisteriin ei sisälly sellaisia tietoja, joiden osalta tarkas-

tusoikeutta ei voida toteuttaa. 

Tarkastusoikeutta pyytääksesi ota yhteyttä rekisterin yhteyshenki-

löön. Perusteet: Henkilötietolaki (523/1999) 26-28§. 

12. Oikeus vaatia tie-

don  

korjaamista 

Rekisterinpitäjän on ilman aiheetonta viivytystä oma-aloitteisesti tai 

rekisteröidyn vaatimuksesta oikaistava, poistettava tai täydennettävä 

rekisterissä oleva, käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellinen, tar-

peeton, puutteellinen tai vanhentunut henkilötieto. Jollei rekisterinpi-

täjä hyväksy rekisteröidyn vaatimusta tiedon korjaamisesta, hänen 

on annettava asiasta kirjallinen todistus. Todistuksessa on mainittava 

myös ne syyt, joiden vuoksi vaatimusta ei ole hyväksytty. Rekisteröi-

ty voi saattaa asian tietosuojavaltuutetun käsiteltäväksi.  



  

Jos rekisterissä on virheellisiä tietoja, ota yhteyttä rekisterin yhteys-

henkilöön.  

Perusteet: Henkilötietolaki (523/1999) 29§. Laki viranomaisen toi-

minnan julkisuudesta (621/1999).   

13. Muut henkilötieto-

jen käsittelyyn liit-

tyvät oikeudet 

Henkilötietolain 30§:n mukaan rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekis-

terinpitäjän käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramai-

nontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja 

mielipidetutkimusta samoin kuin henkilömatrikkelia ja sukututkimus-

ta varten.   

 

 

 

 
 


