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Miksi käsittelemme henkilötietojasi

Ilmoittautumislomakkeilla kerättyjä henkilötietoja käsitellään koulutusten ja tilaisuuksien käytännön
järjestelyjen toteuttamiseksi.
Kyselyillä kerättyjä henkilötietoja käsitellään tutkimus- tai selvitystarkoituksiin nuorten tieto- ja
neuvontatyön ja siihen liittyvien palveluiden edistämiseksi ja kehittämiseksi.
Näiden lisäksi tietoja käsitellään viestinnällisiin tarkoituksiin. Tietojen keruu perustuu kaikissa tapauksissa
opetus- ja kulttuuriministeriön Koordinaatille asettamiin tavoitteisiin ja tehtävänantoihin (VANUPOohjelma).
Miksi saamme käsitellä henkilötietojasi

Henkilötietojen käsittely perustuu lakisääteisen tehtävän hoitamiseen Nuorisolaki (1285/2016), (Tietosuojaasetus (EU 2016/679) art. 6.1c) sekä rekisteröidyn suostumukseen (Tietosuoja-asetus (EU 2016/679) art.
6.1a)
Rekisterin henkilötietojen käsittely toimeksiantosopimuksella (toimeksiantosopimuksella käsiteltävät henkilötiedot ja käsittelyn kesto)
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Mitä henkilötietoja käsittelemme

Webropol-lomakkeista (sis. ilmoittautumislomakkeet ja kyselyt) koostuvat henkilötiedot. Koordinaatti kerää
tietoja minimiperiaatteen mukaisesti. Rekisterin tietosisältö vaihtelee tarvittavan tiedon mukaisesti.
Pääasiassa rekisteri sisältää vastaajan etu- ja sukunimen sekä sähköpostiosoitteen. Erillistilanteissa rekisteri
voi sisältää myös muita henkilötietoja, kuten puhelinnumeron tai allergiatiedot.
Järjestelmään sisältyy sekä salassa pidettävää että julkista tietoa. Salassa pidettäviä tai luottamuksellisia
tietoja ovat kaikki henkilötiedot.
Kuinka pitkään säilytämme henkilötietojasi / säilyttämisajan määrittämiskriteerit

Henkilötiedot poistetaan järjestelmästä ja muista tallennuspaikoista kolmen kuukauden sisällä tilaisuuden
tai koulutuksen päättymisestä, mikäli tiedot on annettu koulutukseen tai tapahtumaan ilmoittautumisen
yhteydessä. Palaute- tai kyselylomakkeella kerätyt tiedot poistetaan järjestelmästä ja muista
tallennuspaikoista seuraavan kalenterivuoden helmikuun loppuun mennessä, kun lomakkeen tiedot on
raportoitu. Muissa tapauksissa tietoja käsitellään ja ne poistetaan lomakkeessa, jolla tiedot kerätään,
erikseen ilmoitettuna ajankohtana.
Mistä käsittelyssä tarvittavat henkilötiedot saadaan

Tiedot saadaan koulutukseen tai tapahtumaan ilmoittautumisen yhteydessä, koulutus- tai
konsultointipalautteen yhteydessä tai muissa palveluiden kehittämiseen liittyvien kyselyiden yhteydessä.
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Tiedon siirrot ja luovutukset
Säännönmukaiset siirrot ja luovutukset

Koordinaatti ei luovuta tietoja eteenpäin muille osapuolille. Mikäli lomakkeessa erikseen ilmoitetaan, että
tiedot kerätään yhteistyössä jonkin muun toimijan kanssa, myös tiedot voidaan käsitellä ja luovuttaa
mainitulle toimijalle.
Järjestelmään syötetyistä tiedoista voidaan koota aineistoa erilaisiin selvityksiin, raportteihin, julkaisuihin ja
viestinnällisiin tarkoituksiin Koordinaatin tiedontuotantovelvoitteen mukaisesti. Käsiteltynä aineisto ei
sisällä henkilötietoja.
Tietojen siirto tai luovuttaminen EU:n tai Euroopan talousalueen (ETA) ulkopuolelle ja sen perusteet

Webropol Oy ei missään tilanteissa siirrä tai käsittele henkilötietoja EU:n tai ETA:n ulkopuolella.
Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröityjen 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 toimittamista 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 55A, Oulu

Sähköinen pyyntö osoitetaan:
kirjaamo@ouka.fi
Rekisteröidyllä on oikeus saattaa asia tietosuojavaltuutetun käsiteltäväksi,
jos rekisteröity katsoo, että häntä koskevien henkilötietojen käsittelyssä
katsoo, että häntä koskevien henkilötietojen käsittelyssä rikotaan sitä
koskevaa lainsäädäntöä.
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