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Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Miksi käsittelemme henkilötietojasi

Kykyviisarin avulla asiakas itse arvioi suuntaa-antavasti kokemaansa työ- ja toimintakykyä.
Menetelmä mahdollistaa myös työ- ja toimintakyvyssä tapahtuneen muutoksen tarkastelun, jos mittaus toistetaan. Mittauksen
toistamista varten, tarvitaan asiakkaan nimi, joka yhdistetään Kykyviisarissa tunnistenumeroon. Näin voidaan saada myös
palvelujen vaikuttavuuden arvioimista asiakaslähtöisesti.
Kykyviisarilla voit itse arvioida työ- ja toimintakykyäsi ja havaita niissä mahdollisesti tapahtuvia muutoksia. Tuloksia hyödynnetään
ohjaustyössä sinun ja Työllisyyspalveluiden työntekijän välillä.
Miksi saamme käsitellä henkilötietojasi

Käsittelemme henkilötietojasi suostumuksellasi, joka pyydetään ennen menetelmän käyttöönottoa. Menetelmän käyttö on täysin
vapaaehtoista. Sinulla on oikeus peruuttaa suostumus koska tahansa ilmoittamalla siitä BusinessOulu, työllisyyspalveluihin
osoitteeseen tyollisyyspalvelut@ouka.fi
Rekisterin henkilötietojen käsittely toimeksiantosopimuksella (toimeksiantosopimuksella käsiteltävät henkilötiedot ja käsittelyn kesto)

Ei toimeksiantosopimuksella käsiteltäviä henkilötietoja.
Käytämmekö päätöksenteossa automaattista profilointia

Profilointi tarkoittaa henkilötietojen automaattista käsittelyä, jossa arvioidaan ihmisen henkilökohtaisia ominaisuuksia. Emme
käytä päätöksenteossa automaattista profilointia.
Rekisterinpitäjä ja yhteystiedot
Rekisterinpitäjä

Business Oulu –liikelaitoksen johtokunta

Rekisterinpitäjän yhteystiedot

Business Oulu –liikelaitos, Työllisyyspalveluiden päällikkö
Noora Jansson, noora.jansson@businessoulu.com
Hallituskatu 36A, 3 krs., 90100 Oulu

Rekisterinpitäjän edustaja

Rekisterinpitäjän edustajan yhteystiedot

BusinessOulu, työllisyyspalvelut

jani.lahtinen@ouka.fi

Koordinaattori, Jani Lahtinen

Hallituskatu 36A, 3 krs., 90100 Oulu
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Käsiteltävät henkilötiedot

Mitä henkilötietoja käsittelemme

Kykyviisarin käyttöä varten joudumme tallentamaan nimesi ja kykyviisarista saatavan tunnistenumerosi. Näiden kahden tiedon
avulla voimme yhdistää sinut vastauksiisi ja näin mahdollistaa itsearviointiesi tuloksien vertailun sinun ja Työllisyyspalveluiden
työntekijän kanssa.
Kykyviisarin tuloksien arviointia varten tallennamme sinusta seuraavat tiedot(*):
-Nimi
-Kykyviisarista saatava tunnistenumero
Kykyviisari-järjestelmään tallentuu tunnistamattomassa muodossa itsearviointeja varten antamasi tiedot(**):
-Esitiedot (sukupuoli, ikä)
-Hyvinvointi (elämään tyytyväisyys, yleinen toimintakyky, koettu työkyky ja terveys, suhde työelämään)
-Osallisuus (sosiaalinen toimintakyky ja sosiaalinen kanssakäyminen)
-Mieli (psyykkinen toimintakyky)
-Arki (arjesta selviytyminen ja itsestä huolehtiminen)
-Taidot (kognitiivinen toimintakyky, osaaminen, suhtautuminen tulevaisuuteen)
-Keho (fyysinen toimintakyky)
-Taustatiedot (kotitalouden tilanne, taloudellinen toimeentulo, koulutustausta)
-Työ ja tulevaisuus (työllisyystilanne, työllistymisusko, muutostoiveet)
Kuinka pitkään säilytämme henkilötietojasi/säilyttämisajan määrittämiskriteerit

Kykyviisarin käyttöä varten sinusta tallentamamme tiedot(*) säilytämme vain niin kauan kuin ohjauksesi Työllisyyspalveluiden
työntekijän kanssa on voimassa. Kykyviisariin antamasi itsearvioinnin tiedot(**) säilyvät tämän jälkeen pelkästään
tunnistamattomassa muodossa tilastointeja varten.
Mistä käsittelyssä tarvittavat henkilötiedot saadaan

Käsittelyssä tarvittavat tiedot(*) saamme sinun antamasi suostumuksen perusteella sekä täyttämäsi itsearviointi tietojen(**)
perusteella. Tunnistenumero saadaan Kykyviisari –järjestelmästä.
Tietojen siirrot ja luovutukset

Säännönmukaiset siirrot ja luovutukset

Vastaamalla Kykyviisariin annat suostumuksesi tietojesi hyödyntämiseen tunnistamattomassa muodossa Solmukoordinaatiohankkeessa ja Työterveyslaitoksen tutkimuksessa sekä raportoinnissa.
Tietojen siirto tai luovuttaminen EU:n tai Euroopan talousalueen (ETA) ulkopuolelle ja sen perusteet

Emme siirrä tai luovuta tietoja EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.
Rekisteröidyn oikeudet

Sinulla on oikeus:
• tarkastaa itseäsi koskevat tiedot
• pyytää tietojesi oikaisemista
• vaatia tietojesi poistamista (ei koske lakisääteisiä tehtäviä)
• vaatia henkilötietojesi käsittelyn rajoittamista
• vastustaa henkilötietojesi käsittelyä
• pyytää itse toimittamiesi henkilötietojen siirtämistä
rekisterinpitäjältä toiselle
• oikeus peruuttaa antamasi suostumus, mikäli henkilötietojen
käsittely perustuu suostumukseen
• olla joutumatta automaattisen päätöksenteon kohteeksi
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Oulu

Rekisteröidyn oikeuksiin liittyvät pyynnöt

Rekisteröidyn oikeuksiin liittyvät pyynnöt osoitetaan:
Oulun kaupungin kirjaamo
PL 71
90015 Oulun kaupunki
Käyntiosoite: Kansankatu 55 A
Sähköinen pyyntö osoitetaan:
kirjaamo@ouka.fi
Rekisteröidyllä on oikeus saattaa asia tietosuojavaltuutetun
käsiteltäväksi, jos rekisteröity katsoo, että häntä koskevien
henkilötietojen käsittelyssä rikotaan sitä koskevaa lainsäädäntöä.
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