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Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Miksi käsittelemme henkilötietojasi

Henkilötietoja käsitellään rekisteröidyn tilausten, ilmoittautumisten, yhteydenottojen, asioinnin, markkinoinnin, raportoinnin,
kyselyiden ja arvontojen yhteydessä ja mahdollistamiseksi.
Rekisteröity voi antaa luvan henkilötietojensa käyttöön myös kohdennetussa markkinoinnissa, esimerkiksi tapahtumakutsujen tai
lisätietojen lähettämiseen.
Miksi saamme käsitellä henkilötietojasi

Henkilötietoja käsitellään yleisen edun/julkisen vallan käytön vuoksi tai rekisteröidyn suostumuksella.

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

Oulun kaupungin toimeksiannosta ulkopuoliset palveluntuottajat voivat käsittellä henkilötietoja kaupungin ja palveluntuottajan
välisen sopimuksen edellyttämässä laajuudessa.
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

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

Rekisterinpitäjän edustaja

Rekisterinpitäjän edustajan yhteystiedot

Verkkotoimittaja

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

Tietosuojavastaava

Tietosuojavastaavan yhteystiedot

Tietoturvapäällikkö

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

Käsiteltävät henkilötiedot
Mitä henkilötietoja käsittelemme

Asiakkaan yhteystiedot, työntekijän yhteystiedot ja vastanneiden työntekijöiden yksilöintitiedot. Tapahtumailmoittautumisten
yhteydessä voidaan kysyä erityisruokavaliotietoja.
Kuinka pitkään säilytämme henkilötietojasi/säilyttämisajan määrittämiskriteerit

Tietoja säilytetään kunnallisten asiakirjojen säilytysaikasuositusten mukaisesti. Pysyvästi säilytettävät Kansallisarkiston päätös.
Erityiset henkilötiedot poistetaan heti tapahtuman toteuttamisen jälkeen..
Mistä käsittelyssä tarvittavat henkilötiedot saadaan

Asiakkaalta, organisaatiolta
Tietojen siirrot ja luovutukset
Säännönmukaiset siirrot ja luovutukset

Emme siirrä tai luovuta tietoja säännönmukaisesti.
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.
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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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