
Tietosuojaseloste

Rerkisterinpitäjän informointi rekisteröidylle.
EU:n yleinen tietosuoja-asetus (2016/679), artiklat 13 ja 14. Luontipäivämäärä *

pp.kk.vvvv

1. Rekisterin nimi *
Kirjoita nimi muotoa -rekisteri esim. Asiakasrekisteri.

2. Rekisterinpitäjä *
Täytä rekisterinpitäjän nimi/organisaatio, osoite ja y-tunnus.

3. Rekisterin yhteyshenkilö *
Täytä sähköposti- ja postiosoite ja puhelinnumero.

4. Henkilötietojen käyttötarkoitus *
Kerro asiakokonaisuus, mikä on se tehtävä tai toiminta, miksi henkilötietoja kerätään ja
käsitellään.

5. Henkilötietojen käsittelyn lainmukaisuus *
Valitse oikea vaihtoehto/vaihtoehdot.

Yleinen etu/Julkisen vallan käyttö

Lakisääteinen velvoite

Suostumus

Sopimuksen täytäntöönpano

09.06.2022

jamsa.fi -verkostokokonaisuus

Jämsän kaupunginhallitus

Tuomas Kumpula, info@geniem.com

Laura Walden, laura.walden@jamsa.fi

Kaupungin verkkosivulla kaupungin työntekijöiden yhteystietoja tehtävänmukaisesti.

Yhteystietohaku palvelee verkkosivujen käyttäjiä heidän etsiessään oikeaa henkilöä kyseessä

olevassa asiassa.

✓
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Henkilötietojen käsittelyn tietosuoja-asetuksen mukainen oikeusperuste (6 artikla) *
Valitse oikea vaihtoehto/vaihtoehdot.

Suostumuksen perusteella

Sopimuksen täytäntöön panemiseksi

Rekisterinpitäjän lakisääteisen velvoitteen noudattamiseksi

Rekisteröidyn tai toisen luonnollisen henkilön elintärkeiden etujen suojaamiseksi

Yleistä etua koskevan tehtävän suorittamiseksi tai rekisterinpitäjälle kuuluvan julkisen vallan

käyttämiseksi

Rekisterin tietoja käytetään automatisoituihin yksittäispäätöksiin, profilointi mukaan
lukien *
Rastita oikea vaihtoehto.

Ei

Kyllä

6. Käsiteltävät henkilötiedot *
Luettele yksityiskohtaisesti ne henkilötiedot, joita kerätään ja käsitellään.

7. Henkilötietojen säilytysajan peruste *
Kerro, kuinka kauan henkilötietoja säilytetään ja mikä on säilytysajan peruste.

8. Henkilötietojen ylläpitojärjestelmät (järjestelmän/sovelluksen nimi/nimet) *
Luettele ne tietojärjestelmät, joissa henkilötietoja käsitellään.

Rekisterissä on analogista arkistoa *
Valitse oikea vaihtoehto.

Ei

Kyllä

9. Henkilötietojen tietolähde/-lähteet *
Kerro, mistä henkilötiedot kerätään: kerätäänkö henkilöltä itseltään tai esim. siirtyvätkö jostakin
muusta tietojärjestelmästä tai muulta viranomaiselta.

✓

✓

Etu- ja sukunimi, nimike, puhelinnumero, sähköpostiosoite, työpaikan katuosoite

Henkilötietoja säilytetään niin kauan kun henkilö on kaupungin palveluksessa

● WordPress tietokanta (DigitalOcean)

● Tietokannan varmuuskopio (Amazon AWS Frankfurt

✓

Henkilötiedot syötetään manuaalisesti. Tiedot saadaan AD:sta
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10. Tietojen säännönmukaiset luovutukset *
Valitse oikea vaihtoehto.

Ei

Kyllä

Tietojen siirto EU:n ja ETA:n ulkopuolelle *
Siirretäänkö tietoja kolmansiin maihin EU-/ETA-alueen ulkopuolelle.

Ei

Kyllä

12. Rekisterin tietojen suojauksen periaatteet *
Kerro, miten henkilötietojen käsittely on suojattu (käyttäjätunnus, salasana, kenen määräyksestä
käyttäjätunnuksia myönnetään jne.)

Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyn oikeudet ja niiden toteuttamiseen liittyvät ohjeet löytyvät internet osoitteesta:

https://www.jamsa.fi/jamsan-kaupunki/info-ja-asiointi/tiedonhallinta/rekisteroidyn-oikeudet/

✓

✓

Verkkosivuston pääkäyttäjät voivat käsitellä henkilötietoja. Pääkäyttäjät voivat myöntää

käyttäjätunnuksia verkkosivuston hallintaan.
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