Tyhjennä lomake

TIETOSUOJASELOSTE
Henkilötietolaki (523/1999) 10 ja 24§
Lue täyttöohjeet ennen selosteen täyttämistä.
Käytä tarvittaessa liitettä.

1
Rekisterinpitäjä

Laatimispäivä

6.6.2018

Nimi (y-tunnus)

Pertunmaan kunta (0165867-2), sivistys- ja hyvinvointilautakunta
Osoite

Pertuntie 14, 19430 PERTUNMAA
Muut yhteystiedot (esim. puhelinvirka-aikana, sähköpostiosoite)

keskus 015-770241, keskustoimisto@pertunmaa.fi
Nimi

2
Jaana Nummiranta, vapaa-aikasihteeri
Yhteyshenkilö rekisteriä Osoite
koskevissa Pertuntie 14, 19430 PERTUNMAA
asioissa
Muut yhteystiedot (esim. puhelinvirka-aikana, sähköpostiosoite)

o5o-3895534, jaana.nummiranta@pertunmaa.fi
3
Rekisterin
nimi

Etsivän nuorisotyön asiakasrekisteri

4
Etsivässä nuorisotyössä pyritään tavoittamaan tuen tarpeessa oleva nuori ja ohjaamaan
Henkilötietojen käsittelyn hänet sellaisten palvelujen ja tuen piiriin , jolla edistetään hänen kasvuaan ja
tarkoitus
itsenäistymistään (Nuorisolaki 693/2010)

Asiakasrekisteriin kirjattuja tietoja käytetään etsivään nuorisotyöhön ohjaantuneiden ja
sieltä eteenpäin ohjattavien nuorten asioiden hoitamiseen.
Etsivän nuorisotyön yhteydessä saadaan luovuttaa nuorta koskevia tietoja edelleen
toiselle viranomaiselle vain nuoren ja jos nuori on alaikäinen, myös hänen huoltajansa
suostumuksella.

5
Rekisterin
tietosisältö

Asiakkaan yksilöinti- ja yhteystiedot.
Etsivän nuorisotyön palvelun toteuttamista ja seurantaa varten tarpeelliset tiedot.
TIETOJEN JULKISUUS JA SALASSAPIDETTÄVYYS:
Tiedot ovat salassa pidettäviä
PERUSTEET:
Laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta 24§ (621/1999)
Henkilötietolaki (523/1999)
TIETOJEN YHDISTÄMINEN MUIHIN HENKILÖREKISTEREIHIN:
Ei yhdistetä

6
Säännönmukaiset
tietolähteet

-asiakas itse
-alaikäisen osalta huoltajat
-asiakkaan itsensä antamalla suostumuksella myös muut tahot
-nuorisolain 7c§:ssä määritellyt viranomaiset ja muut julkisoikeudelliset yksiköt, laitokset ja
yhteisöt

TIETOSUOJAELOSTE

2

6
Säännönmukaiset
tietolähteet
(jatkoa)
7
Tietoja luovutetaan vain asiakkaan tai hänen huoltajansa suostumuksella.
Tietojen
säännönmu- Asiakas voi milloin tahansa peruuttaa antamansa suostumuksen tietojen luovuttamisesta.
kaiset luovutukset

8
Tietojen siir- Tietoja ei luovuteta EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.
to EU:n tai
ETA:n ulkopuolelle
9
Rekisterin
suojauksen
periaatteet

A Manuaalinen aineisto

Manuaalinen aineisto säilytetään lukitussa tilassa.

B ATK:lla käsiteltävät tiedot

Parent- asiakastietojärjestelmä (erillinen tietosuojaseloste)
ATK:lle tallennetut tiedot on suojattu tehtävien perusteella määritellyin käyttöoikeuksin.
Yksilöä koskevat tiedot on hävitettävä heti, kun ne eivät ole välttämättömiä häntä
koskevan tehtävän hoitamiseksi.

10
Tarkastusoikeus

Henkilötietolaki 26§
Jokaisella on salassapitosäännösten estämättä oikeus tiedon etsimiseksi tarpeelliset
seikat ilmoitettuaan saada tietää, mitä häntä koskevia tietoja henkilörekisteriin on
tallennettu tai , ettei rekisterissä ole häntä koskevia tietoja.

11
Oikeus vaatia tiedon
korjaamista

Henkilötietolaki 29§
Rekisterinpitäjän on ilman aiheetonta viivytystä oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn
vaatimuksesta oikaistava, poistettava tai täydennettävä rekisterissä oleva, käsittelyn
kannalta virheellinen, tarpeeton, puutteellinen tai vanhentunut henkilötieto.

12
Muut henkilötietojen
käsittelyyn
liittyvät
oikeudet

Tarkastus- ja korjauspyynnöt on toimitettava kirjallisena Pertunmaan kunnanvirastoon.
Pyynnöissä käytettäviä lomakkeita on saatavissa kunnanvirastossa. Pyynnöt käsitellään
ilman aiheetonta viivettä. Käsittelyn jälkeen tiedot luovutetaan pyynnön esittäjälle
henkilökohtaisesti.

Tulosta

