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1(2)

Laatijan tiedot
Laadittu (pvm ja nimi)

Päivitetty (pvm ja nimi)

27.2.2018
Rekisteritiedot
1 Rekisterin nimi

Oulu2026-hankkeeseen mukaan ilmoittautuvat henkilöt
2 Rekisterin pitäjä

Oulun kaupunki, kaupunginhallitus
3a Rekisteriasioista vastaava henkilö

Johtaja Piia Rantala-Korhonen, p. 044 703 1116
3b Rekisteriasioiden yhteyshenkilö

Projektipäällikkö Heli Metsäpelto, p. 044 703 7554
4 Rekisterin käyttötarkoitus

Kaikille avoin ilmoittautuminen, jolla kerätään vapaaehtoisia henkilöitä osallistumaan Oulu2026-hankkeen
suunnitteluun ja toteutukseen. Kerättyjä tietoja tarvitaan kuntalaisten avointa osallistumista varten.
Rekisterin tietosisältö, tietolähteet ja tietojen luovutus
5 Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin kerätään:
1.

Henkilön nimi (suku- ja etunimi)

2.

Sähköpostiosoite

3.

Ammatti

4.

Ikä

Rekisterin ylläpitojärjestelmät

Sähköisen kyselyn rekisterin ylläpitojärjestelmä on:
Liferay Portal Community Edition 6.2 CE GA6, joka on Oulun kaupungin www-sivujen Liferay-versio ja joka
sijaitsee Oukan verkkosivuilla. Tiedot tallentuvat järjestelmän portlettiin.
Lomakkeella kerätyt tiedot tallentuvat automaattisesti excel-taulukkoon, joka tallennetaan hankkeen käytössä
olevan jaetun palvelintilan kansioon.

6 Säännönmukaiset tietolähteet

Ilmoittautuneen itsensä jättämät tiedot sähköisellä lomakkeella.
7 Rekisterissä olevien tietojen luovutus

Rekisterin tietoja ei luovuteta säännön mukaisesti ulkopuolelle, ellei siihen ole lakiin perustuvaa oikeutta.
8 Tietojen luovutuksen peruste, luovutuksesta päättävä henkilö ja yhteystiedot

Tietoja ei luovuteta ulkopuolisten käyttöön
Virkanimike

Puhelin

Johtaja

044 703 1116

Valtuutuksen peruste (virka-asema tai jatkodelegointipäätös)
virka-asema
jatkodelegointipäätös
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Rekisterin suojaaminen
9 Rekisterin suojaaminen
Analoginen aineisto

Ei analogista aineistoa.
Digitaalinen aineisto

Digitaalista aineistoa kaupungin verkkosivuilla (Liferay Portal Community Edition 6.2 CE GA6) pääsevät
lukemaan Oulun kaupungin viestinnässä työskentelevät henkilöt. Järjestelmä on suojattu käyttäjätunnuksella
ja salasanalla. Samalla kun henkilö täyttää ilmoittautumislomakkeen, tiedot tulevat sähköpostilla Oulu2026hankkeen projektipäällikölle, viestintä- ja markkinointikoordinaattorille ja verkkotiedottajalle.
Yhteenvetona tallentuu automaattisesti excel-taulukko, jonka muokkaa ja tallentaa Marjatta Savolainen. Hän
tallentaa excel-taulukon Oulun kaupungin tapahtumapalveluissa olevaan jakokansioon
(\\nassrv1\Uuden_Oulun_juhlavuosi_2013). Jakokansioon pääsevät rajattu määrä Oulun kaupungin
tapahtumapalveluiden ja viestinnän työntekijöitä.
10 Säännönmukaiset tietojen luovutukset tai siirrot EU:n tai Euroopan talousalueen (ETA) ulkopuolelle

Tietoja ei siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle
Rekisteröidyn tarkastusoikeus ja virheellisen tiedon korjaaminen
11 Rekisteröidyn tarkastusoikeus ja virheellisen tiedon korjaaminen
Jokaisella on oikeus saada tieto hänestä itsestään viranomaisen asiakirjaan sisältyvistä tiedoista 11 §:n 2 ja 3 momentissa
säädetyin rajoituksin, jollei laissa toisin säädetä. (Laki viranomaisen toiminnan julkisuudesta § 12)
Sen, joka haluaa tarkastaa itseään koskevat tiedot 26 §:ssä tarkoitetulla tavalla, on esitettävä tätä tarkoittava pyyntö
rekisterinpitäjälle omakätisesti allekirjoitetussa tai sitä vastaavalla tavalla varmennetussa asiakirjassa tai henkilökohtaisesti
rekisterinpitäjän luona (Henkilötietolaki § 28).
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 (Henkilötietolaki § 29).
Pyyntö osoitetaan:

Oulun kaupunki
Kirjaamo
PL 27 90015 Oulu
90015 Oulun kaupunki
Käyntiosoite: Oulu10, Torikatu 10, 90100 Oulu

