
 

 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI TIETOSUOJASELOSTE  

     Henkilötietolaki (523/1999) 10 ja 24§ 

    
      Laatimispäivä: 24.5.2018  
 

1. Rekisterinpitäjä Jyväskylän kaupunki, kaupunginhallitus 

 

Vastuuhenkilö: 

Henkilöstöjohtaja 

Arja Aroheinä 

Kilpisenkatu 1 

40100 Jyväskylä 

p. 014 266 1552 

2. Rekisterin  

yhteyshenkilö 

 

Henkilöstöpalvelut 

Kristiina Nygren 

Kilpisenkatu 1 

40100 Jyväskylä 

p. 014 266 8003 

3. Rekisterin nimi 

 

Webropol kysely-, analyysi- ja tiedonkeruusovelluksen rekisteri 

4. Tietosuojavas-

taava 

Liina Kuusela, tietosuojavastaava 

liina.kuusela@jkl.fi 

 

p. 050 4314315 

5. Henkilötietojen 

käsittelyn  

tarkoitus 

Webropol-sovellusta käytetään erilaisten asiakaskyselyiden ja il-

moittautumisten tekemiseen. 

 

PERUSTEET:  

 Henkilötietolaki (523/1999)  

 Laki yksityisyyden suojasta työelämästä 

13.8.2004/759 
  

6. Rekisterin  

tietosisältö 

Vastaajan syöttämä ja tallentama aineisto tallentuu sähköiseen  

Webropol tietokantaan automaattisesti.  

 

Webropol-kyselyihin tai -ilmoittautumisiin vastanneiden henkilöiden 

itse ilmoittamia kyselykohtaisia tietoja: 

 Etu- ja sukunimi 

 Sukupuoli 

 Osoite 

 Sähköposti 

 Puhelinnumero 

 Henkilötunnus  

 Erikoisruokavalio 

 Muut kyselykohtaiset tiedot 

 

PERUSTEET:  

 Henkilötietolaki (523/1999)  

 Laki yksityisyyden suojasta työelämästä 13.8.2004/759 
  

7. Säännönmukaiset 

tietolähteet 

Pääsääntöisesti kyselyyn vastaavan henkilön itse antamat tiedot. 

Tilaisuuteen ilmoittautujan antamat tiedot. 

Kyselyn toteuttaja pyytää suostumuksen henkilötietojen käyttöön, 

jos kyselyssä kerätään henkilötietoja.  

mailto:liina.kuusela@jkl.fi


  

8. Tietojen  

säännönmukaiset 

luovutukset  

Ulkoiset luovutukset: Käyttäjien tietoja ei luovuteta ulkopuoliselle ta-

holle 

 

PERUSTEET:  

 Henkilötietolaki (523/1999)  

 Laki yksityisyyden suojasta työelämästä 13.8.2004/759 

 Laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta 1.5.1999/621 
  

9. Tietojen siirto 

EU:n tai ETA:n ul-

kopuolelle 

Rekisteritietoja voidaan luovuttaa Euroopan unionin tai Euroopan ta-

lousalueen ulkopuolelle vain rekisteröidyn nimenomaisella luvalla tai 

poikkeustapauksissa rekisteröidyn elintärkeän edun suojaamiseksi.  

 

PERUSTEET:  

 Henkilötietolaki (523/1999)  

10.  Rekisterin  

suojauksen  

periaatteet 

Henkilötiedot ovat lähtökohtaisesti salassa pidettäviä. Henkilötietoja 

saa käyttää vain määriteltyyn käyttötarkoitukseen ja siihen liittyviin 

tehtäviin osallistuvat henkilöt vain siinä laajuudessa kuin työtehtävät 

edellyttävät.  

- Sähköiset tiedot suojataan käyttäjän henkilökohtaisten käyttäjä-

tunnusten ja salasanojen taakse. Käyttäjätunnukset saadakseen 

työntekijä sitoutuu noudattamaan organisaation tietosuojaperiaat-

teita. Käyttöoikeudet rajataan vain työtehtäviin liittyviksi.  

- Järjestelmän teknisestä ylläpidosta vastaa ohjelmistotoimittaja. 

Manuaalisia henkilötietoja säilytetään lukitussa työhuoneessa ja luki-

tussa kaapissa.  

- Henkilötietojen säilyttäminen, arkistointi ja hävittäminen määräyty-

vät lainsäädännön ja siihen perustuvan organisaatiokohtaisen ohjeis-

tuksen perusteella.  

 

PERUSTEET: 

Laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta (621/1999) 24§ 

Henkilötietolaki (523/1999)  

Arkistolaki (831/1994) 

11. Tarkastusoikeus 
Tämä tietosuojaseloste on luotu Webropol-kyselyihin vastanneiden 

informointia varten. Tietosuojaseloste on saatavilla Jyväskylän kau-

pungin intranetissä ja Jyväskylän kaupungin nettisivuilla. 

Webropo-kyselyyn vastanneella on oikeus saada tietää, mitä tietoja 

hänestä on kirjattu henkilörekisteriin ja onko tietoja käsitelty lain-

vastaisesti 

PERUSTEET: Henkilötietolaki (523/1999) 10§ ja 24§   

12.  Oikeus vaatia  

tiedon korjaa-

mista 

Tarkastusoikeus, henkilötietolaki 26 §: 

Jokaisella on salassapitosäännösten estämättä oikeus tiedon etsi-

miseksi tarpeelliset seikat ilmoitettuaan saada tietää, mitä häntä 

koskevia tietoja henkilörekisteriin on talletettu tai, ettei rekisterissä 

ole häntä koskevia tietoja. 

Henkilö voi käyttää tarkastusoikeuttaan maksutta kerran vuodessa. 

Lisäksi henkilöllä on oikeus vaatia häntä koskevan virheellisen tiedon 

oikaisua. 

PERUSTEET: Henkilötietolaki (523/1999)  

 


