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Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus 
Miksi käsittelemme henkilötietojasi 

Ohjaamon yhteydenottopyyntöön vastaamista varten, PulmaKulma-palstan kysymyksiin vastaamista 

varten. 
Miksi saamme käsitellä henkilötietojasi 

Henkilötietojen käsittely perustuu lakisääteisen tehtävän hoitamiseen. Nuorisolaki (1285/2016), Tietosuoja-

asetus (679/2016) art 6.1e. 
Rekisterin henkilötietojen käsittely toimeksiantosopimuksella (toimeksiantosopimuksella käsiteltävät henkilötiedot ja käsittelyn kesto) 

ei 
Käytämmekö päätöksenteossa automaattista profilointia 

ei 

Rekisterinpitäjä ja yhteystiedot 
Rekisterinpitäjä 

Sivistys- ja kulttuurilautakunta 

Rekisterinpitäjän yhteystiedot 

PL 27, 90015 Oulun kaupunki 

Rekisterinpitäjän edustaja 

Perusopetus- ja nuorisojohtaja 

Marjut Nurmivuori 

Rekisterinpitäjän edustajan yhteystiedot 

Torikatu 10, 90100 Oulu  

p. 044 703 9767 marjut.nurmivuori@ouka.fi 

Tietosuojavastaava 

Sivistys- ja kulttuuripalveluiden 

tietosuojavastaava 

Tietosuojavastaavan yhteystiedot 

siku.tietosuojavastaavat@ouka.fi 

Käsiteltävät henkilötiedot 
Mitä henkilötietoja käsittelemme 

Ohjaamon yhteydenottolomake: puhelinnumero, sähköposti, vapaavalintainen kuvaus omasta tilanteesta. 

PulmaKulma: sähköpostiosoite. 
Kuinka pitkään säilytämme henkilötietojasi / säilyttämisajan määrittämiskriteerit 

Ohjaamon yhteydenottolomakkeella jätettyjä yhteystietoja säilytetään kaksi viikkoa sen jälkeen, kun 

yhteydenottopyyntö on vastaanotettu ja käsitelty Ohjaamossa. 
Mistä käsittelyssä tarvittavat henkilötiedot saadaan 

PulmaKulman kysymyksenjättölomakkeesta, Byströmin Ohjaamon yhteydenottopyyntölomakkeesta. 

Tiedon siirrot ja luovutukset 
Säännönmukaiset siirrot ja luovutukset  

Tietoja ei käytetä eikä luovuteta muualle.  
Tietojen siirto tai luovuttaminen EU:n tai Euroopan talousalueen (ETA) ulkopuolelle ja sen perusteet 

Tietoja ei luovuteta EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle. 

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 

 

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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