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Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Miksi käsittelemme henkilötietojasi

Rekisteriä käytetään Oulun kaupungin suhdetoiminnan, kansainvälisen toiminnan ja edunvalvonnan asiakasuhteiden hoitamiseen.
Tietoja käytetään kutsuvierastilaisuuksin kutsujen kohdentamiseen kaupungin yksin tai yhteistyössä kumppaneiden kanssa
järjestämiin sidosryhmätilaisuuksiin, erilaisiin tapahtumiin ja vastaanotoille.
Miksi saamme käsitellä henkilötietojasi

Rekisteri on julkishallinnon vapaaehtoistoiminnan rekisteri ja henkilötietojen kerääminen perustuu suostumukseen. Mikäli
kutsuvierastilaisuuteen pyydetään ilmoittautuminen järjestelmän kautta, suostumus henkilötietojen käsittelyyn pyydetyn kutsun
yhteydessä. Muussa tapauksessa henkilötiedot poistetaan rekisteröidyn pyynnöstä.
Rekisterin henkilötietojen käsittely toimeksiantosopimuksella (toimeksiantosopimuksella käsiteltävät henkilötiedot ja käsittelyn kesto)

Organisaatio Monetra Oulu Oy. Toimeksiantosopimuksella käsiteltävät henkilötiedot ja käsittelyn kesto
Suhdetoimintarekisterin sisältämät henkilötiedot. Käsittelyn kesto sopimuksen voimassaoloaika. Erityiset tiedot poistetaan
välittömästi tapahtuman jälkeen
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

Kaupunginhallitus

Johtaja Ari Heikkinen, PL 1 90015 Oulun kaupunki. Etunimi.sukunimiat)ouka.fi puh 08
558410

Rekisterinpitäjän edustaja

Rekisterinpitäjän edustajan yhteystiedot

Kaupunginjohtajan sihteeri Katja Seppälä,
hallintosihteeri Päivi Sulonen

PL 1 90015 Oulun kaupunki, etunimi.sukunimi(at) ouka.fi puh 08 558410

Tietosuojavastaava

Tietosuojavastaavan yhteystiedot

Tietoturvapäällikkö

Kari Nykänen PL 12 90015 Oulun kaupunki tietosuoja (at) ouka.fi

Käsiteltävät henkilötiedot
Mitä henkilötietoja käsittelemme

Organisaation nimi, tehtävänimike, henkilön nimi, sähköpostiosoite, postiosoite
Erityiset tiedot kuvattuna ja ryhmiteltynä
Tapahtumiin, joissa on ruokatarjoilu, kerätään erityisruokavaliotiedot, jotka poistetaan rekisteristä kyseisen tilaisuuden
toteutumisen jälkeen
Kuinka pitkään säilytämme henkilötietojasi/säilyttämisajan määrittämiskriteerit

Keskeisten tapahtumien ja vierailujen osalta Kansallisarkiston päätöksen mukaisesti pysyvästi. Muutoin oman tarpeen ajan.
Mistä käsittelyssä tarvittavat henkilötiedot saadaan

Tietoja syntyy kaupungin omassa toiminnassa (mm. yhteistyöhankkeet, tapaamiset ja tilaisuudet). Lisäksi tietolähteinä toimivat
julkiset tietolähteet, verkkosivut, sosiaalinen media ja internetin hakupalvelut ja rekisteröity itse.
Tietojen siirrot ja luovutukset
Säännönmukaiset siirrot ja luovutukset

Kaupunki toimii erikseen määritellyissä tapahtumissa yhteistuottajana eri ministeriöiden tai valtioneuvoston kanssa. Kyseisiin
tapahtumiin liittyen kaupunki luovuttaa kutsuvieraslistan yhteystiedot valtioneuvoston tai ministeriön käyttöön kyseisen tilaisuuden
kutsujen postitusta varten.
Tietojen siirto tai luovuttaminen EU:n tai Euroopan talousalueen (ETA) ulkopuolelle ja sen perusteet

Ei siirretä

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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