TIETOSUOJASELOSTE
Henkilötietolaki (523/1999) 10§ ja 24§
Laatimispäivä: 15.10.2018
Nimi
1
Rekisterinpitäjä Rantasalmen kunta
Osoite

Poikkitie 2 58900 Rantasalmi
Muut yhteystiedot (puhelin virka-aikaan, sähköpostiosoite)

040 161 5000 rantasalmen.kunta@rantasalmi.fi
2
Yhteyshenkilö
rekisteriä
koskevissa
asioissa

Nimi

Pirjo Boman
Osoite

Poikkitie 2 58900 Rantasalmi
Muut yhteystiedot (puhelin virka-aikaan, sähköpostiosoite)

040 161 5037 pirjo.boman@rantasalmi.fi
3
Rekisterin nimi
4
Henkilötietojen
käsittelyn
tarkoitus

Etsivän nuorisotyö asiakasrekisteri
Rantasalmen kunnan Etsivän nuorisotyön palveluiden järjestäminen ja
toteuttaminen sekä rekisterinpitäjän toimialaan kuuluva tilastointi
Rantasalmen kunnan Nuorisotoimen kanssa.
Perusteet
- nuorisolaki
- henkilötietolaki

5
Rekisterin
tietosisältö

- Asiakkaan yksilöinti ja yhteystiedot
- Etsivän nuorisotyön palvelun suunnittelua, toteuttamista ja seurantaa
varten tarpeelliset tiedot.
Tiedot ovat salassa pidettäviä

6
Säännönmukaiset
tietolähteet

- Asiakas itse
- alaikäisen osalta huoltajat
- asiakkaan suostumuksella muut sosiaalihuollon rekisterinpitäjät
- nuorisolain 11§ määritellyt viranomaiset ja muut julkisoikeudelliset
yksiköt, laitokset ja yhteisöt

TIETOSUOJASELOSTE

2

7
Tietojen
säännönmukaiset
luovutukset

Tietoja luovutetaan vain asiakkaan tai hänen huoltajansa
suostumuksella.
Asiakas voi milloin tahansa peruuttaa antamansa suostumuksen
tietojen luovuttamiseen.

8
Tietojen siirto
EU:n tai
ETA:n ulkopuolelle

Henkilötietoja voidaan asiakkaan tai hänen huoltajansa suostumuksella
luovuttaa myös Euroopan Unionin ulkopuoliseen maahan ottaen
huomioon salassapitosäännökset, mikäli kyseisessä maassa voidaan
taata riittävä tietosuojan taso henkilötietolain (523/1999) 22§
perusteella.

9
Rekisterin
suojauksen
periaatteet

A Manuaalinen aineisto
Paperiasiakirjat, säilytetään lukituissa tiloissa ja niiden käyttöä
valvotaan.

B ATK:lla käsiteltävät tiedot
Parent-asiakastietojärjestelmä
Rekisteri on suojatussa ja valvotussa tilassa. Rekisteriä käyttää vain
siihen oikeutettu työntekijä, suojattu käyttäjätunnuksella ja salasanalla.

10
Tarkastusoikeus

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

11
Oikeus vaatia
tiedon
korjaamista

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

12
Muut
henkilötietojen
käsittelyyn
liittyvät
oikeudet

Tarkastuspyynnöissä käytettäviä lomakkeita on saatavilla Rantasalmen
kunnan Etsivä työn/ etsivän nuorisotyön toimipisteistä.
Jollei rekisterinpitäjä hyväksy rekisteröidyn vaatimusta tiedon
korjaamisesta, hänen on annettava asiasta kirjallinen todistus.
Todistuksessa on mainittava myös ne syyt, joiden vuoksi vaatimusta ei
ole hyväksytty. Rekisteröity voi saattaa asian tietosuojavaltuutetun
käsiteltäväksi.

