TIETOSUOJASELOSTE
Henkilötietolaki (523/99) 10 §

1. Rekisterinpitäjä

Oulun kaupunki
Sivistys- ja kulttuuripalvelut, Liikuntapalvelut
PL 10
90015 Oulun kaupunki

2. Yhteyshenkilö

Marko Savolainen
PL 10
90015 Oulun kaupunki
044 703 8015
marko.savolainen@ouka.fi

3. Rekisterin nimi

Hellewi-järjestelmän henkilötietorekisteri

4. Henkilötietojen
käsittelyn tarkoitus

Asiakassuhteen hoitaminen ja tilastointi.
Järjestelmään rekisteröidään vain asioiden hoitamisen kannalta ja rekisteröityjen
oikeusturvan kannalta tarpeelliset tiedot. Rekisteröidyt henkilöt ovat asianosaisia
käsiteltävissä asioissa, jotka rekisteröidään järjestelmään.
Rekisterissä olevat ryhmien osallistujia koskevat tiedot ovat välttämättömiä, jotta
osallistujat saadaan riittävän tarkasti yksilöityä ryhmiin ja jotta laskutus kohdentuu oikein.

5. Rekisterin
tietosisältö

1. Sukunimi pakollinen
2. Etunimi pakollinen
3. Henkilötunnus osallistujalle pakollinen henkilön yksilöimiseksi ja laskutusta varten
4. Alaikäisen osallistujan yhteydessä on maksajan henkilötunnus ja yhteystiedot pakollisia
laskutusta varten
5. Maksaja ollessa eri kuin osallistuja tallennetaan maksajan henkilötunnus ja
yhteystiedot
6. Osoite postitusta varten
7. Puhelinnumero pakollinen tiedottamista varten
8. Sähköpostiosoite ilmoittautumisen vahvistusilmoitusta ja tiedottamista varten
9. Osallistumistieto kurssille tai ryhmään
10. Muut mahdollisesti ilmoittautumisen yhteydessä ryhmään tai kurssiin olennaisesti
liittyvät tiedot kuten allergiat ja taitotasot

6. Säännönmukaiset
tietolähteet

Omalla ilmoituksella asianosaisilta saaduilla tiedoilla yleensä ryhmiin ilmoittautumisen
yhteydessä

7. Säännönmukaiset
tietojen luovutukset

Rekisterin tietoja ei luovuteta ulkopuolisten käyttöön muutoin kuin perintätapauksissa

8. Tietojen siirto
EU:n tai ETA:n
ulkopuolelle

Tietoja ei siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle
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9. Rekisterin
suojauksen
periaatteet

Rekisteri sisältää sekä julkista että salassa pidettävää tietoa.
Rekisteri on tarkoitettu ainoastaan liikuntapalvelujen sisäiseen käyttöön.
Asiakkaan tietoja käsitteleville käyttäjille määritellään henkilökohtaiset käyttöoikeudet
Hellewi-järjestelmään. Käyttäjätunnus annetaan käyttöoikeuden myöntämisen
yhteydessä. Käyttöoikeus päättyy henkilön siirtyessä pois niistä tehtävistä, joita varten
hänelle on myönnetty käyttöoikeus. Samalla poistetaan käyttäjätunnus.
Järjestelmässä on useita eri käyttäjätasoja. Tietojen katseluoikeus rajataan
käyttöoikeuksin. Järjestelmässä voidaan rajata tietojen näkymistä käyttäjäkohtaisesti
henkilön toimenkuvan mukaan.
Järjestelmää käytetään verkkoympäristössä aina SSL-suojatussa yhteydessä.
Salaamatonta yhteyttä palvelimelle ei voi muodostaa.
Palvelinympäristö on auditoitu Viestintäviraston toimesta ja täyttää VAHTI-perustason
vaatimukset. Palvelinympäristön toimittajan henkilökunnalla ei ole pääsyä järjestelmän
tietoihin.
Jos palvelinympäristöä vaihdetaan tai Hellewi-järjestelmän käyttö lopetetaan, tiedot
hävitetään nyt käytössä olevilta levyiltä ja varmistuskohteilta ylikirjoittamalla tiedot.
Palveluntarjoaja huolehtii Hellewi-järjestelmän ylläpidosta, päivityksistä, valvonnasta ja
tietoturvasta.
Palveluntarjoaja huolehtii järjestelmän tietojen varmuuskopioinnista säännöllisesti.

10. Rekisteröidyn
tarkastusoikeus

Henkilötietolain 26 §:n perusteella jokaisella on oikeus saada tietää, mitä
häntä koskevia tietoja rekisteriin on talletettu tai ettei rekisterissä ole häntä
koskevia tietoja.
Asiakkaalla on oikeus tutustua ja nähdä itseään koskevat asiakastiedot ja
pyynnöstä saada niistä kopiot kirjallisena. Rekisteröidyn henkilöllisyys varmistetaan
ennen tietojen antamista.
Tarkastuspyyntö osoitetaan:
Oulun kaupunki
Sivistys- ja kulttuuripalvelut, Liikuntapalvelut
Marko Savolainen
PL 10
90015 Oulun kaupunki
puh. 044 703 8015
marko.savolainen@ouka.fi
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11. Tietojen
korjaaminen

Henkilötietolain 29 §:n mukaan rekisterissä oleva käsittelyn tarkoituksen
kannalta virheellinen, tarpeeton, puutteellinen tai vanhentunut henkilötieto
on ilman aiheetonta viivytystä oikaistava, poistettava tai täydennettävä. Oikaisupyyntö
tehdään kirjallisesti. Rekisteröidyn henkilöllisyys varmistetaan pyynnön yhteydessä.
Oikaisupyyntö osoitetaan:
Oulun kaupunki
Sivistys- ja kulttuuripalvelut, Liikuntapalvelut
Marko Savolainen
PL 10
90015 Oulun kaupunki
puh. 044 703 8015
marko.savolainen@ouka.fi

