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Miksi käsittelemme henkilötietojasi

Monikulttuurikeskus Villa Victor kerää henkilötietoja järjestämäänsä toimintaan (mm. kielikurssit,
neuvontapalvelut, mentorointiohjelma, tapahtumat, infot) osallistuvilta ja niissä yhteistyötä tekeviltä.
Tietoja tarvitaan asiakas- ja yhteistyösuhteen hoitamiseen ja yhteydenpitoon.
Miksi saamme käsitellä henkilötietojasi

Henkilötietojen käsittely perustuu lakisääteisen tehtävän suorittamiseen (Laki kotoutumisen edistämiseksi
30.12.2010/1386).
Rekisterin henkilötietojen käsittely toimeksiantosopimuksella (toimeksiantosopimuksella käsiteltävät henkilötiedot ja käsittelyn kesto)

Tietoja ei anneta ulkopuolisille tahoille.
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

Sivistys- ja kulttuurilautakunta

Ks. rekisterinpitäjän edustaja

Rekisterinpitäjän edustaja

Rekisterinpitäjän edustajan yhteystiedot

Arto Willman, hyvinvointipäällikkö
Sivistys- ja kulttuuripalvelut

arto.willman@ouka.fi
Oulu10, Torikatu 10, 90100 Oulu

Tietosuojavastaava

Tietosuojavastaavan yhteystiedot

Sivistys- ja kulttuuripalveluiden
tietosuojavastaava
Käsiteltävät henkilötiedot

siku.tietosuojavastaavat@ouka.fi

Mitä henkilötietoja käsittelemme

Monikulttuurikeskus Villa Victorin opetustoimintaan ja muuhun toimintaan osallistuvalta voidaan kerätä
seuraavia tietoja: nimi, sähköpostiosoite, puhelinnumero, kotimaa. Mentorointitoimintaan osallistuvilta
kerätään vain niitä tietoja, joita saadaan sähköpostitse tai ilmoittautumislomakkeen kautta. Muista lähteistä
tietoja ei lähtökohtaisesti kerätä. Mentorointiohjelmassa käsitellään seuraavia henkilötietoja:
- Mentorit: nimi, sähköposti, puhelinnumero ja syntymävuosi, opiskelutiedot (ala, tutkinto, tutkinnon
suorituspaikka), työnantaja, osaaminen ja työkokemus, mentorin ja rekisterinpitäjän välinen viestintä ja
mahdolliset muut henkilön itse antamat tiedot
- Aktorit: nimi, sähköposti, puhelinnumero, syntymävuosi, kotimaa, Suomeen muuttamisen vuosi, työtiedot
(ulkomailla ja Suomessa suoritetut tutkinnot, työkokemus Suomessa ja ulkomailla, nykyinen työtilanne),
oma-arviointi suomen kielen taidosta, aktorin ja rekisterinpitäjän välinen viestintä sekä mahdolliset muut
henkilön itse antamat tiedot
Kuinka pitkään säilytämme henkilötietojasi / säilyttämisajan määrittämiskriteerit

Tietoja säilytetään kunnallisten asiakirjojen säilytysaikasuositusten mukaisesti, pääsääntöisesti viisi vuotta.
Tiedot poistetaan, kun yllä mainittu aika on umpeutunut tai erikseen rekisteröidyn pyynnöstä.
Mistä käsittelyssä tarvittavat henkilötiedot saadaan

Tiedot saadaan Villa Victoriin toimintaan osallistuneilta henkilöiltä itseltään, yhteistyökontaktoinneissa
myös sähköisten lähteiden kautta.
Tiedon siirrot ja luovutukset
Säännönmukaiset siirrot ja luovutukset

Ei säännönmukaisia siirtoja tai luovutuksia.
Tietojen siirto tai luovuttaminen EU:n tai Euroopan talousalueen (ETA) ulkopuolelle ja sen perusteet

Tietoja ei siirretä tai luovuteta.
Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröityjen oikeuksiin liittyvät pyynnöt

Sinulla on oikeus:
•
tarkastaa itseäsi koskevat tiedot
•
pyytää tietojesi oikaisemista

Rekisteröidyn oikeuksiin liittyvät pyynnöt osoitetaan:
Oulun kaupungin kirjaamo
PL 71

Postiosoite
Oulun kaupunki
Kirjaamo
PL 71, 90015 Oulun kaupunki

Käyntiosoite:
Kansankatu 55A, Oulu

Puhelin
vaihde 08 558 410

Sähköposti
kirjaamo@ouka.fi

www.ouka.fi
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•
•
•
•
•
•

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

Postiosoite
Oulun kaupunki
Kirjaamo
PL 71, 90015 Oulun kaupunki

Käyntiosoite:
Kansankatu 55A, Oulu

90015 Oulun kaupunki
Käyntiosoite: Kansankatu 55 A
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

