Mänttä-Vilppulan kaupunki
TIETOSUOJASELOSTE
(23.8.2021)

1.
Rekisterinpitäjä

2.
Rekisteriasioista
vastaava henkilö

Tietosuojaseloste perustuu EU:n tietosuojaasetuksen (2016/679,
General Data Protection Regulation, ”GDPR”) rekisteröityjen
informointivelvoitteeseen sekä kansalliseen tietosuojalakiin
(1050/2018), joka on astunut Suomessa voimaan 1.1.2019.

Mänttä-Vilppulan kaupunki
Postiosoite: PL 69, 35801 Mänttä
Käyntiosoite: Seppälän puistotie 15, Mänttä
Puhelinvaihde 03 - 488 811

Vastuuhenkilö: Petra Tolonen, sivistysjohtaja, petra.tolonen@taidekaupunki.fi,
050 516 8854
Rekisterinhoitaja: Sanna-Riina Vuorenmaa
sanna-riina.vuorenmaa@taidekaupunki.fi
044 0968736
Muut vastuuhenkilöt:
Petri Kisonen, tietohallintopäällikkö, petri.kisonen@taidekaupunki.fi, 044 797
2006
Jori Saari, IT suunnittelija, jori.saari@taidekaupunki.fi, 044 097 9264

3.
Rekisterin nimi

4.
Henkilötietojen
käsittelyn tarkoitus /
rekisterin
käyttötarkoitus

Mänttä-Vilppulan Harrastamisen Suomen Malli
Peruskoululaisille tarkoitetun Harrastamisen Suomen malli harrastuskerhoihin
ilmoittautuminen Mänttä-Vilppulan kaupungissa.
Tietojen säilytysaika
Henkilötietoja säilytetään niin kauan kuin on tarpeen rekisteröidyn tekemän
ilmoittautumisen ja siihen liittyvän tapahtuman mahdollistamiseksi sekä
tapahtumaan liittyvien jatkotoimien, kuten laskutuksen ja palautteen
keräämisen mahdollistamiseksi. Tapahtumaan liittyvien tehtävien suorittamisen
jälkeen kaikki tapahtumaan liittyvät sähköiset ja paperiset henkilötietoja
sisältävät dokumentit tuhotaan.

5.
Rekisterin tietosisältö

TIETOJEN JULKISUUS JA SALASSAPIDETTÄVYYS:
Tiedot ovat salassa pidettäviä.
Toimintaa ohjaava lainsäädäntö:
− EU:n yleinen tietosuoja-asetus (2016/679) ja Tietosuojalaki
− Laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta (621/1999)

6.
Säännönmukaiset
tietolähteet

Rekisteritiedon pääasialliset tietolähteet:

7.
Säännönmukaiset
tietojen luovutukset ja
tietojen siirto EU:n tai
Euroopan talousalueen
ulkopuolelle

Henkilötietoja käytetään Mänttä-Vilppulan kaupungin perusopetuksen oppilaille
suunnattujen Harrastamisen Suomen mallin tapahtumien järjestämistä varten.
Osallistujien nimet voivat näkyä tapahtumien aikana välttämättömissä asioissa
muille osallistujille. Nimitiedot luovutetaan osallistujaluettelona tapahtuman
järjestämiseen liittyviä asioita varten niitä hoitaville tahoille. Tietoja ei luovuteta
markkinointitarkoituksiin. Tietoja ei luovuteta EU- ja ETA-alueen ulkopuolelle.

8.
Rekisterin
ylläpitojärjestelmät ja
suojauksen periaatteet

A.SÄHKÖISET YLLÄPITOJÄRJESTELMÄT:
Lyyti.com B. MANUAALINEN AINEISTO: - paperiasiakirjat

Osallistujan ilmoittamat tiedot sähköisellä lomakkeella tai muilla tavoin.

A. Sähköinen aineisto
B. Manuaalinen aineisto

Tietoja säilytetään teknisesti suojattuina ja rekisterin käsittelyssä noudatetaan
huolellisuutta. Rekisterin käyttöoikeus on vain Mänttä-Vilppulan kaupungin
sivistyspalvelujen palveluksessa olevilla määritellyillä henkilöillä, jotka
tarvitsevat tietoja tehtävissään. Rekisteriä ylläpitävillä henkilöillä on
salassapitovelvollisuus.

9.
Tarkastusoikeus ja
tarkastusoikeuden
toteuttaminen

Rekisteröidyn oikeudet määräytyvät EU tietosuoja-asetuksen artiklojen 15-22
mukaan:
- tietojen tarkastusoikeus
- tietojen korjaaminen ja poistaminen
- tietojen käsittelyn rajoittaminen
- tietojen siirto-oikeus
- vastustamisoikeus
Rekisteröity voi tarkistaa tietonsa kerran vuodessa maksutta. Korvausta voidaan
periä, jos henkilö käyttää tarkastusoikeuttaan toisen kerran vuoden aikana.
Yhteyshenkilö rekisteröidyn oikeuksiin liittyvissä asioissa on tietosuojavastaava.
Tietosuojavastaava Petri Kisonen, Mänttä-Vilppulan kaupunki,
puh. 0447972006 petri.kisonen(at)taidekaupunki.fi hyväksytty. Rekisteröity voi
saattaa asian tietosuojavaltuutetun käsiteltäväksi.

10.
Tiedon korjaaminen ja
tiedon korjaamisen
toteuttaminen

Rekisterinpitäjän on ilman aiheetonta viivytystä oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn
vaatimuksesta oikaistava, poistettava tai täydennettävä rekisterissä oleva, käsittelyn
tarkoituksen kannalta virheellinen, tarpeeton, puutteellinen tai vanhentunut
henkilötieto.
Rekisteriasioista vastaavan henkilön on välittömästi virheen huomattuaan korjattava
virhe tai ilmoitettava siitä henkilölle, jolla on riittävät oikeudet virheen korjaamiseen.
Rekisteröidyllä on oikeus vaatia tiedon korjaamista, ja tieto korjataan ilman
aiheetonta viivytystä. Jos tiedon korjaamisesta kieltäydytään, annetaan siitä
kirjallinen
kieltäytymistodistus.
Rekisteröidyllä
on
oikeus
saattaa
asia
tietosuojavaltuutetun ratkaistavaksi. Tietosuojavaltuutettu voi antaa rekisterinpitäjälle
määräyksen tiedon korjaamisesta.
Korjauspyyntö tehdään kirjallisesti tai suullisesti rekisteriasioita
hoitavalle henkilölle ja tarvittaessa rekisteröidyn henkilöllisyys varmistetaan.
Muissa tapauksissa korjaamispyyntö osoitetaan:
Mänttä-Vilppulan kaupunki
Petri Kisonen
Seppälän puistotie 15
35800 Mänttä

