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Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Miksi käsittelemme henkilötietojasi

Käsittelemme henkilötietoja tontinluovutuksesta ja hakuajoista sekä niihin liittyvistä tiedotustilaisuuksista tiedottamiseen ja
palautteen keräämiseen toiminnan kehittämiseksi.
Miksi saamme käsitellä henkilötietojasi

Olette ilmoittautuneet tonttipalvelujen postituslistalle ja osoitetietoja muokataan vain yritysasiakkaan pyynnöstä.
Suostumuslauseke: "Mikäli et jatkossa halua vastaanottaa vastaavaa kyselyä, voit ilmoittaa tästä laittamalla viestin:
tonttipalvelut@ouka.fi."
Rekisterin henkilötietojen käsittely toimeksiantosopimuksella (toimeksiantosopimuksella käsiteltävät henkilötiedot ja käsittelyn kesto)

Rekisterinpitoon ei liity toimeksiantosopimuksia.

Käytämmekö päätöksenteossa automaattista profilointia

Emme käytä päätöksenteossa automaattista profilointia.
Rekisterinpitäjä ja yhteystiedot
Rekisterinpitäjä

Rekisterinpitäjän yhteystiedot

Yhdyskuntalautakunta

Yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut, tontit ja asuminen, PL 32, 90015 Oulun kaupunki

Rekisterinpitäjän edustaja

Rekisterinpitäjän edustajan yhteystiedot

Minna Kaunisvaara, Veikko Lehtinen

Yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut, PL 32, 90015 Oulun kaupunki, puh. 044 7032366

Tietosuojavastaava

Tietosuojavastaavan yhteystiedot

Oulun kaupungin tietosuojavastaava

Oulun kaupunki: tietosuoja@ouka.fi ja puhelin: vaihde 08 558 410

Kari Nykänen, Oulun Digi

Yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut:
sähköposti: yyp.tietosuojavastaavat@ouka.fi
postiosoite: Tietosuojavastaava, PL 32, 90015 Oulun kaupunki, puh. 040 621 6807

Käsiteltävät henkilötiedot
Mitä henkilötietoja käsittelemme

Käsittelemme yritysten edustajan tai yhteyshenkilön sähköpostiosoitteita.
Kuinka pitkään säilytämme henkilötietojasi/säilyttämisajan määrittämiskriteerit

Säilytämme rekisterin tietoja toistaiseksi tai kun rekisteröity pyytää tiedon poistamista tai poistuu postituslistalta.
Mistä käsittelyssä tarvittavat henkilötiedot saadaan

Saamme henkilötiedot yritysten edustajilta heidän liittyessä postituslistalle tai päivittäessä yhteystietoja.
Tietojen siirrot ja luovutukset
Säännönmukaiset siirrot ja luovutukset

Yhteystietoja ei luovuteta muille tahoille.
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
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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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