Tietosuojaseloste
Yleisen tietosuoja-asetuksen (EU) 2016/679
artiklan 13 ja 14 mukainen tietosuojaseloste
Tarkenne

Päivämäärä

Ilmastonmuutos lukioihin! -hankkeen asiakasrekisteri

19.12.2019

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Miksi käsittelemme henkilötietojasi

Henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena on hankkeessa mukana olevien henkilöiden yhteystietojen kerääminen, järjestäminen ja
säilyttäminen hanketyöntekijöiden sekä sidosryhmien sisäisen ja niiden välisen kommunikoinnin ja työskentelyn
mahdollistamiseksi. Tämän lisäksi palkkion työskentelystään saavien henkilöiden laskutukseen tarvittavia tietoja käytetään
palkkiolaskutuksen yhteydessä.
Miksi saamme käsitellä henkilötietojasi

Henkilötietojen käsittely perustuu EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen 2. lukuun, artiklaan 6. Rekisteröidyiltä kysytään suostumus
tietojen käsittelyyn.
Rekisterin henkilötietojen käsittely toimeksiantosopimuksella (toimeksiantosopimuksella käsiteltävät henkilötiedot ja käsittelyn kesto)

Oulun kaupungin talous- ja henkilöstöhallintoon liittyviä tehtäviä hoidetaan Monetra Oulu Oy:ssä. Toimeksiantosopimuksen myötä
Monetra käsittelee siis mm. kaupungin palveluihin liittyvään kirjanpitoon ja laskutukseen, sekä kaupungin työntekijöiden
palkanmaksuun liittyviä henkilötietoja.
Käytämmekö päätöksenteossa automaattista profilointia

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

Rekisterinpitäjän yhteystiedot

Sivistys- ja kulttuurilautakunta

PL 17, 90015 Oulun kaupunki

Rekisterinpitäjän edustaja

Rekisterinpitäjän edustajan yhteystiedot

Projektityöntekijä Paula Ratava

paula.ratava(a)ouka.fi, puh. 040 593 1963

Tietosuojavastaava

Tietosuojavastaavan yhteystiedot

Sivistys- ja kulttuuripalveluiden
tietosuojavastaavat
Käsiteltävät henkilötiedot

PL 17, 90015 Oulun kaupunki
siku.tietosuojavastaavat@ouka.fi

Mitä henkilötietoja käsittelemme

Keräämme hankkeessa mukana olevilta henkilöiltä osan tai kaikki seuraavista tiedoista: nimi, ammatti/opiskeltava
ala/mielenkiinnon kohteet, sähköpostiosoite, puhelinnumero, postiosoite sekä koulu, jossa työskentelee/opiskelee. Tapahtumiin
kerätään nimi- ja yhteystiedot sekä tieto erityisruokavalioista.
Henkilöt, jotka tekevät hankkeessa töitä laskutusperustaisesti, antavat myös henkilötunnuksensa, verotus- ja pankkitietonsa sekä
tiedot tekemistään tunneista ja matkakuluista. Hankkeeseen liittyvissä kyselyissä kerätään sähköpostiosoite, mikäli kyselyyn
vastaaja haluaa lisätietoja tai osallistua arvontaan.
Kuinka pitkään säilytämme henkilötietojasi/säilyttämisajan määrittämiskriteerit

Henkilötietoja säilytetään projektin rahoittajan määrittämän ajan.
Mistä käsittelyssä tarvittavat henkilötiedot saadaan

Tarvittavat tiedot saadaan hankkeessa mukana olevilta itseltään joko paperilla tai sähköisesti, sähköpostilla tai lomakkeella.
Tietojen siirrot ja luovutukset
Säännönmukaiset siirrot ja luovutukset

Emme siirrä tai luovuta tietoja säännönmukaisesti.
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.

Postiosoite
Oulun kaupunki
Kirjaamo
PL 71, 90015 Oulun kaupunki

Käyntiosoite
Kansankatu 55 A
Oulu

Puhelin
vaihde 08 558 410

Sähköposti
kirjaamo@ouka.fi

www.ouka.fi
PK_403_1.0

Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyn oikeuksiin liittyvät pyynnöt

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

Rekisteröidyn oikeuksiin liittyvät pyynnöt osoitetaan:
Oulun kaupungin kirjaamo
PL 71
90015 Oulun kaupunki
Käyntiosoite: Kansankatu 55 A

Postiosoite
Oulun kaupunki
Kirjaamo
PL 71, 90015 Oulun kaupunki

Käyntiosoite
Kansankatu 55 A
Oulu

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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