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Miksi käsittelemme henkilötietojasi

Sivistys- ja kulttuuripalveluiden projektitoiminnalla kehitetään peruspalveluita ja prosesseja. Projektien
valmisteluvaihe ja toteuttaminen edellyttää henkilötietojen käsittelyä.
Miksi saamme käsitellä henkilötietojasi

Henkilötietojen käsittely perustuu rekisterinpitäjän yleistä etua koskevan tehtävän suorittaminen
(tietosuoja-asetus art 6:1e).
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
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Mitä henkilötietoja käsittelemme

Projektien valmistelu- ja/tai toteutusvaiheen toimenpiteisiin, kuten esimerkiksi tilaisuuksiin
osallistuneista/ilmoittautuneista kerätään:
Nimi, osoitetiedot, sähköposti, puhelinnumero, y-tunnus
Kuinka pitkään säilytämme henkilötietojasi / säilyttämisajan määrittämiskriteerit

Henkilötietoja säilytetään projektin rahoittajan määrittämän ajan. Yleisimmin säilytysaika on 10 vuotta.
Projektin valmisteluvaiheessa henkilötietoja säilytetään projektin valmistelu- ja hakuajan ajan. Tyypillisesti
säilytysaika on tässä tapauksessa 1 vuosi.
Mistä käsittelyssä tarvittavat henkilötiedot saadaan

Henkilötiedot saadaan projekteihin osallistuvilta henkilöiltä itseltään.
Tiedon siirrot ja luovutukset
Säännönmukaiset siirrot ja luovutukset

Henkilötietoja luovutetaan vain yksilöidyn tietopyynnön perusteella siihen oikeutetuille viranomaisille
kaupungin tietosuojaohjeistuksen mukaisesti. Tietoja voidaan tapauskohtaisesti luovuttaa
tarkastusviranomaisille, tutkijoille sekä arvioijille.
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
Rekisteröityjen oikeuksiin liittyvät pyynnöt
Sinulla on oikeus:
•
tarkastaa itseäsi koskevat tiedot
•
pyytää tietojesi oikaisemista
•
vaatia tietojesi poistamista (ei koske lakisääteisiä
tehtäviä)
•
vaatia henkilötietojesi käsittelyn rajoittamista
Postiosoite
Oulun kaupunki
Kirjaamo
PL 71, 90015 Oulun kaupunki

Käyntiosoite:
Kansankatu 55A, Oulu

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

Puhelin
vaihde 08 558 410

Sähköposti
kirjaamo@ouka.fi

www.ouka.fi
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•
•
•
•

vastustaa henkilötietojesi käsittelyä
pyytää itse toimittamista henkilötietojen
siirtämistä rekisterinpitäjältä toiselle
oikeus peruuttaa antamasi suostumus, mikäli
henkilötietojen käsittely perustuu
suostumukseen
olla joutumatta automaattisen päätöksenteon
kohteeksi

Postiosoite
Oulun kaupunki
Kirjaamo
PL 71, 90015 Oulun kaupunki

Käyntiosoite:
Kansankatu 55A, Oulu

Sähköinen pyyntö osoitetaan:
kirjaamo@ouka.fi
Rekisteröidyllä on oikeus saattaa asia tietosuojavaltuutetun käsiteltäväksi,
jos rekisteröity katsoo, että häntä koskevien henkilötietojen käsittelyssä
katsoo, että häntä koskevien henkilötietojen käsittelyssä rikotaan sitä
koskevaa lainsäädäntöä.
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vaihde 08 558 410

Sähköposti
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