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Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Miksi käsittelemme henkilötietojasi

Rekisteriä käytetään lakisääteisen tehtävän hoitamiseen. Henkilötiedot ovat tarpeellisia aloitteen käsittelemiseksi ja päätöksenteon
kannalta. Yhteyshenkilön tietoja hyödynnetään palvelualoitteeseen liittyvässä yhteydenpidossa ja tiedottamisessa. Kotikuntatieto
kerätään palvelualoitteen ehtojen tarkastamiseksi. Palvelualoitteen voi tehdä kunnassa asuva henkilö.
Miksi saamme käsitellä henkilötietojasi

Henkilötietojen käsittely perustuu lakisääteiseen tehtävään ja oikeutettuun etuun. Tietosuoja-asetus art. 6, kohta 2 alakohta C

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

Rekisterin henkilötietoja ei käsitellä toimeksiannolla.

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

Oulun kaupunginhallitus

Strategiapäällikkö Kari-Pekka Kronqvist etunimi.sukunimi(at)ouka.fi 08-558410

Rekisterinpitäjän edustaja

Rekisterinpitäjän edustajan yhteystiedot

Kehittämispäällikkö Anna-Maria Levy

etunimi.sukunimi(at) ouka.fi 08-558410

Tietosuojavastaava

Tietosuojavastaavan yhteystiedot

Tietoturvapäällikkö Kari Nykänen

Tietosuoja (at) ouka.fi 08-558410

Käsiteltävät henkilötiedot
Mitä henkilötietoja käsittelemme

Aloitteen tekijän nimi, kotikunta, puhelinnumero, sähköposti ja muut yhteystiedot
Kuinka pitkään säilytämme henkilötietojasi/säilyttämisajan määrittämiskriteerit

Tietoja säilytetään kunnallisten asiakirjojen säilytysaikasuositusten mukaisesti. Pysyvästi säilytettävät Kansallisarkiston päätös.
Mistä käsittelyssä tarvittavat henkilötiedot saadaan

Palvelualoitteen tekijältä saadaan tiedot. Kotikuntatiedot tarkistetaan tarvittaessa väestötietojärjestelmästä.
Tietojen siirrot ja luovutukset
Säännönmukaiset siirrot ja luovutukset

Tietoja ei siirretä eikä luovuteta ilman lakisääteistä perustetta tiedon saamiseen.
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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