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Miksi käsittelemme henkilötietojasi

Sivistys- ja kulttuuripalveluiden projektitoiminnalla kehitetään peruspalveluita ja prosesseja. Projektien toteuttaminen edellyttää
henkilötietojen käsittelyä. Rahoituksen saannin edellytyksenä on kerätä henkilötietoja toimenpiteisiin osallistuneista.
Miksi saamme käsitellä henkilötietojasi

Henkilötietojen käsittely perustuu rekisteröityjen suostumukseen. Projektien toimenpiteisiin osallistuminen on vapaaehtoista.

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.
EURA 2014 -tietojärjestelmä on Euroopan sosiaalirahaston (ESR) ja Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) projektien
selainpohjainen hallinnointijärjestelmä Suomessa ohjelmakaudella 2014–2020. EURA 2014-tietojärjestelmää käyttävät projekteja
hallinnoivat viranomaiset, tuenhakijat ja tuensaajat. Lisätietoja: https://www.eura2014.fi/
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

ks. Rekisterinpitäjän edustaja

Rekisterinpitäjän edustaja

Rekisterinpitäjän edustajan yhteystiedot

Suunnittelupäällikkö Jarmo Laitinen

PL 17, 90015 Oulun kaupunki
puh. 044 703 8263
jarmo.laitinen@ouka.fi

Tietosuojavastaava

Tietosuojavastaavan yhteystiedot

Sivistys- ja kulttuuripalveluiden
tietosuojavastaava

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

Käsiteltävät henkilötiedot
Mitä henkilötietoja käsittelemme

Projektien toimenpiteisiin osallistuneista kerätään:
nimi, syntymäpäivä, sukupuoli, osoitetiedot, puhelinnumero, sähköposti, y-tunnus
työllisyystilanne, koulutusaste, kotitalouden tilanne (työllisyys, huollettavat lapset)
muut taustatekijät (etninen tausta, vammaisetuus, asuntotilanne)
Kuinka pitkään säilytämme henkilötietojasi/säilyttämisajan määrittämiskriteerit

Henkilötietoja säilytetään projektin rahoittajan määrittämän ajan. Yleisimmin säilytysaika on 10 vuotta.
Mistä käsittelyssä tarvittavat henkilötiedot saadaan

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

Henkilötietoja luovutetaan projektin rahoittajan käyttöön. Tiedot ovat jatkuvasti EURA 2014-tietojärjestelmän viranomaiskäyttäjien
käytettävissä projektien hallinnointia ja valvontaa varten. Tietoja voidaan luovuttaa myös tarkastusviranomaisille, tutkijoille sekä
arvioijille.
Postiosoite
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Kirjaamo
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kirjaamo@ouka.fi
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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

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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