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Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Miksi käsittelemme henkilötietojasi

Vaalilain mukaan ehdot täyttävällä henkilöllä ja hänen omaishoitajallaan on oikeus äänestää ennakkoäänestysaikana kotona.
Kotiäänestykseen ilmoittaudutaan etukäteen keskusvaalilautakunnalle. Äänestyksen toimittaa vaalitoimitsija.
Miksi saamme käsitellä henkilötietojasi

Henkilötietojen käsittelyyn on lakisääteinen peruste vaalilain 714/1998 § 55 ja § 54 perusteella.

Rekisterin henkilötietojen käsittely toimeksiantosopimuksella (toimeksiantosopimuksella käsiteltävät henkilötiedot ja käsittelyn kesto)

Keskusvaalilautakunta määrää kotiäänestyksen vaalitoimitsijat.

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

Keskusvaalilautakunta

Kaupunginlakimies Jukka Lampen Pl 1 90015 Oulun kaupunki 08 -558410
etunimi.sukunimi (at) ouka.fi

Rekisterinpitäjän edustaja

Rekisterinpitäjän edustajan yhteystiedot

talouskoordinaattori, suunnittelija

Anne-Maria Simojoki, Kaisu Perälä Pl 1 90015 Oulun kaupunki 08 -558410
etunimi.sukunimi (at) ouka.fi

Tietosuojavastaava

Tietosuojavastaavan yhteystiedot

Tietoturvapäällikkö

Kari Nykänen PL 12, 90015 Oulun kaupunki, 08-558410 tietosuoja(at)ouka.fi

Käsiteltävät henkilötiedot
Mitä henkilötietoja käsittelemme

Äänestäjän ja hänen äänestävän omaishoitajansa tiedot:
- nimi
- henkilötunnus
- osoite
- puhelinnumero
Kuinka pitkään säilytämme henkilötietojasi/säilyttämisajan määrittämiskriteerit

Tietoja säilytetään vaalien ajan, jonka jälkeen rekisteri arkistoidaan . Tiedot hävitetään, kun seuraavat vaalit on toimitettu.
Mistä käsittelyssä tarvittavat henkilötiedot saadaan

Rekisteröidyltä tai hänen omaishoitajaltaan
Tietojen siirrot ja luovutukset
Säännönmukaiset siirrot ja luovutukset

Tietoja luovutetaan vain vaalitoimitsijoille.
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.

Puhelin
vaihde 08 558 410

Sähköposti
kirjaamo@ouka.fi

www.ouka.fi
PK_403_1.0

