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18.5.2012
Nimi
1.
Oulun
kaupunki
REKISTERINPITÄJÄ
Postiosoite ja postinumero

Puhelin

PL 1, 90015 Oulun kaupunki

(08) 558 410

Käyntiosoite

Kirkkokatu 2
2.
REKISTERIASIOITA
HOITAVA HENKILÖ
3.
REKISTERIN NIMI
4.
TIETOJEN LUOVUTUKSESTA
PÄÄTTÄÄ

Nimi

Jussi Keskinarkaus
Puhelin

(044) 7031717
Kaupunkikorttirekisteri
Virkanimike ja nimi

Hallintolakimies Jukka Lampén
Puhelin

(08) 5584 1149
Valtuutuksen peruste (virka-asema tai jatkodelegointipäätös)

5.
TIETOJEN
KÄSITTELYN
TARKOITUS

Jatkodelegointipäätös 16.8.2007 § 105 Kalervo Ukkola
Henkilölain 8 §:n mukaiset yleiset edellytykset, esim.
asiakassuhteen hoitaminen
jäsenasioiden hoitaminen
palvelussuhteen hoitaminen
muu, mikä rekisteröidyn antama suostumus
Henkilölain 4 luvun mukainen henkilötietojen käsittely erityisiä tarkoituksia varten (tutkimus, tehtävä jne. nimettävä ja yksilöitävä)
tutkimus
tilasto
viranomaisen suunnittelu- ja selvitystehtävä
matrikkeli
sukututkimus
suoramarkkinointi
luottotoiminta

6.
TIETOSISÄLTÖ

Rekisteröityjen ryhmät:
- oululaiset
- Oulun kaupungin palvelussa olevat
- ulkopuoliset asiakkaat
- tietyn etuisuuden piiriin kuuluvat (esim. yrityksen tai yhteisön
myöntämä subventio)
Tiedot:
- henkilötiedot (nimi, sukupuoli, osoite ja henkilötunnus)
- tieto käytössä olevista kaupunkikorttipalveluista
- kortin käytöstä syntyvät tiedot
- kortin voimassaoloaika
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- tieto siitä, onko kortti sulkulistalla
- palvelun käytön kannalta tarpeelliset tiedot kuten kuuluminen
johonkin käyttäjäryhmään
7.
REKISTERIN
SUOJAUKSEN
PERIAATTEET

Manuaalinen aineisto
Rekisteri sisältää arkaluonteisia tietoja, joiden luovutus on rajoitettua

Asiakirjat, joita ovat käyttäjän kanssa tehtävät sopimukset,
käsitellään kaupungin arkistonmuodostussuunnitelman mukaisesti.
Käsittelyn päätyttyä alkuperäiset asiakirjat arkistoidaan arkistotiloihin ja säilytetään arkistonmuodostussuunnitelman mukaisesti
tietyn ajan.
Atk:lle talletetut tiedot
Rekisteri sisältää arkaluonteisia tietoja, joiden luovutus on rajoitettua

Käyttäjäoikeudet on annettu tietylle joukolle virkailijoita.
Pääkäyttäjällä on oikeus kaikkiin tietoihin.
Korttipalvelupisteiden virkailijoilla ja pääkäyttäjällä on oikeus
myöntää kortteja. Heillä on oikeus tallentaa ja tarkistaa henkilötiedot. Lisäksi he voivat lisätä ja poistaa palveluita käytöstä sekä
asettaa kortin sulkulistalle. Korttipalvelupisteissä on myös
mahdollista tarkastaa kortin sisältö sekä jäljellä oleva saldotilanne
kaupunkikorttisovellusten osalta.
Palveluiden käyttöpisteiden virkailijoilla on oikeus käsitellä vain ao.
palvelua koskevia tietoja sekä ladata kortille palvelun käytön kannalta tarpeellista tietoa (esim. liikuntalippuja). Heillä ei ole pääsyä
muita palveluita koskeviin tietoihin.
Korttiin liitetyt tiedot ja palvelut:
Kortinhaltija voi suojata kortin käytön erillisellä PIN-koodilla
(tunnusluvulla), jolloin kortin katoamistilanteessa korttia ei voi
käyttää ellei tiedä ko. koodia. Palveluntarjoaja voi yksipuolisesti
kuitenkin rajoittaa PIN-koodin käyttöä palvelussaan.
Kortinhaltija voi käydä tarkistamassa korttipalvelupisteissä kortin
viimeiset käyttökerrat sekä jäljellä olevat saldonsa kaupunkikorttisovellusten osalta.
8.
Tiedot saadaan henkilöltä itseltään.
SÄÄNNÖNMUKAISE Osoite- ja kotikuntatiedot tarkistetaan väestötietojärjestelmästä.
T TIETOLÄHTEET
9.
Ei luovuteta.
SÄÄNNÖNMUKAISE
T TIETOJEN
LUOVUTUKSET JA
SIIRROT EU:N TAI
EUROOPAN
TALOUSALUEEN
(ETA)
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ULKOPUOLELLE1

1

EU-maita ovat: Alankomaat eli Hollanti, Belgia, Espanja, Irlanti, Italia, Itävalta, Kreikka, Luxemburg, Portugali, Ranska, Ruotsi, Saksa, Suomi, Tanska, Iso-Britannia (Englanti, Skotlanti, Wales, Pohjois-Irlannin Yhdistynyt Kuningaskunta), Viro, Latvia, Liettua, Puola, Unkari, Tsekin tasavalta, Slovakia, Slovenia, Malta, Kypros
ETA-maita ovat EU-maiden lisäksi: Islanti, Liechtenstein, Norja.
Lisäksi on huomattava että EU-alueiden sisään jäävät Andorra, Monaco, San Marino, Sveitsi ja Vatikaani
eivät kuulu EU-maihin eivätkä ETA-maihin.
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