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Miksi käsittelemme henkilötietojasi

Kykyviisarin käyttö tukee elämäntilanteesi selvittämistä ja tuen tarjoamista.
Miksi saamme käsitellä henkilötietojasi

Antamasi suostumuksen perusteella. Tietosuoja-asetus (679/2016) artikla 6 kohta 1a.
Rekisterin henkilötietojen käsittely toimeksiantosopimuksella (toimeksiantosopimuksella käsiteltävät henkilötiedot ja käsittelyn kesto)
Käytämmekö päätöksenteossa automaattista profilointia
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Mitä henkilötietoja käsittelemme

Kykyviisari-järjestelmään sinusta tallentuu tunnistamattomana seuraavia tietoja antamasi itsearvioinin
perusteleella:
- Esitiedot (sukupuoli, ikä)
- Hyvinvointi (elämään tyytyväisyys, yleinen toimintakyky, koettu työkyky ja terveys, suhde työelämään)
- Osallisuus (sosiaalinen toimintakyky ja sosiaalinen kanssakäyminen)
- Mieli (psyykkinen toimintakyky)
- Arki (arjesta selviytyminen ja itsestä huolehtiminen)
- Taidot (kognitiivinen toimintakyky, osaaminen, suhtautuminen tulevaisuuteen)
- Keho (fyysinen toimintakyky)
- Taustatiedot (kotitalouden tilanne, taloudellinen toimeentulo, koulutustausta)
- Työ ja tulevaisuus (työllisyystilanne, työllistymisusko, muutostoiveet)
Turvallinen Oulu-hankkeen tietoihin tallentuu ainoastaan nimi ja tunnistenumero Kykyviisarin sähköiseen
järjestelmään.
Kuinka pitkään säilytämme henkilötietojasi / säilyttämisajan määrittämiskriteerit

Turvallinen Oulu-hankkeen nimilista ja suostumuslomakkeet poistetaan hankkeen päättyessä, viimeistään
30.6.2022.
Mistä käsittelyssä tarvittavat henkilötiedot saadaan

Asiakas antaa suostumuksella nimensä Turvallinen Oulu-hankkeen Kykyviisarin vuoksi pidettävään
nimilistaan.
Tiedon siirrot ja luovutukset
Säännönmukaiset siirrot ja luovutukset

Henkilötietoja ei siirretä tai luovuteta eteenpäin.
Tietojen siirto tai luovuttaminen EU:n tai Euroopan talousalueen (ETA) ulkopuolelle ja sen perusteet
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Henkilötietoja ei siirretä tai luovuteta EU:n tai ETA-alueen 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

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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