
Jämsän kaupunki   Seloste henkilötietojen käsittelystä 1 
Keskuskatu 8   Tietosuoja-asetus 2016/679 (30 artikla) 
42100 Jämsä 
puh. 020 638 2000 
 

Rekisterinpitäjä  Kaupunginhallitus, sivistyslautakunta 
 

Rekisterinpitäjän   
yhteyshenkilö ja    
yhteystiedot 

Apulaisrehtori Markku Juhola, markku.juhola@jamsa.fi, puh. 040 707 3980 
Vapaa-aikapalvelupäällikkö Katja Pohjoismäki, katja.pohjoismaki@jamsa.fi, 
puh. 040 571 6556 

Vastaava palveluneuvoja Sari Riekki, sari.riekki@jamsa.fi puh. 040 501 8582 
Kaupunginpuutarhuri, Mia Järvinen, mia.jarvinen@jamsa.fi 0404849323 

Tietosuojavastaava Toimistosihteeri Tiina Kuronen, tiina.kuronen@jamsa.fi 040 861 6110 
 
 

Rekisterin nimi tai 
kuvaus henkilötie-
doista 

Timmi Varausjärjestelmän asiakasrekisteri 

Henkilötietojen käsit-
telyn tarkoitus 

Henkilötietoja käsitellään kaupungin omistamien / hallinnoimien tilojen vuokraami-
sessa. Tiloja ovat esimerkiksi kokoustilat koulujen vuokrattavissa olevat tilat ja ulkolii-
kuntapaikat. Samoin tietoja käytetään liikuntasalivuorojen haun ja varausten yhtey-
dessä sekä lasten uimakouluihin ilmoittautumisen yhteydessä.  Samoin näiden tilojen 
laskutuksen vaatimat tiedot.  
 
Henkilötietojen käsittelyn peruste on Eu:n tietosuoja-asetuksen artikla 6 mukainen re-
kisterinpitäjän lakisääteisen velvoitteen noudattaminen ja yleistä etua koskevan tehtä-
vän suorittaminen sekä rekisterinpitäjälle kuuluvan julkisen vallan käyttäminen. 
 

Henkilörekisterin tie-
tosisältö tai kuvaus 
käsiteltävistä henki-
lötiedoista 

Tilojen varaamisessa kysytään 

- Henkilön / yhdistyksen nimi, 

- Henkilötunnus / y-tunnus 

- Osoitetiedot 

- Puhelinnumero 

- Sähköpostiosoite 

- Asiakkaan varaamat tilat ym. palvelut 

 
Uimakouluilmoittautumisen yhteydessä kysytään uimakoululaisen nimi, syntymäaika ja 
hänen huoltajansa yhteystiedot sekä tarvittaessa uimakoululaisen terveyteen liittyvää 
tietoa, jolla on vaikutusta uimakouluun osallistumiseen ja uimakoulutoiminnan 
turvalliseen toteuttamiseen. 
 

Henkilötietojen tieto-
lähde/-lähteet 

Tilojen varaajat ja uimakoululaisten huoltajat antavat itse tiedot järjestelmän kautta. 

Henkilötietojen sään-
nönmukaiset luovu-
tukset 

Tilojen laskutusta varten varausjärjestelmästä siirtyy asiakkaan ilmoittamat 
henkilötiedot kaupungin sähköiseen Pro Economica laskutusjärjestelmään ja 
myyntireskontraan. Tietosuojaseloste Laskutus/myyntireskontrasta Jämsän kaupungin 
nettisivuilla. 

 

Tilojen yksittäisvuorojen varausta sekä kuntosalimaksuja varten järjestelmässä on 
Suomi.fi maksuominaisuus.  

 

Tietojen siirto Eu:n 
tai ETA-alueen ulko-
puolelle 

Henkilötietoja ei luovuteta. 

Henkilötietojen suo-
jauksen turvatoimet 

Henkilötietojen luottamuksellisuus on rekisterinpitäjälle tärkeää. Jämsän kaupunki on 
toteuttanut asianmukaiset tekniset ja organisatoriset toimenpiteet henkilötietojen 
suojaamiseksi vahingossa tapahtuvalta tai laittomalta häviämiseltä, luovuttamiselta, 
väärinkäytöltä, muuttamiselta, tuhoamiselta tai luvattomalta pääsyltä. 
 
Rekisterinpitäjä ja järjestelmän toimittaja (Timmi Software Oy) säilyttävät rekisterin 
sähköisesti riittävillä tavoin teknisesti suojatussa, salasanalla ja käyttäjätunnuksella 
suojatussa ympäristössä, johon vain Jämsän kaupungin asiaan liittyvillä henkilöillä 
sekä järjestelmän toimittajan henkilökunnalla on käyttöoikeudet. Henkilötietojen 
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asianmukainen käyttö on ohjeistettu ja henkilökunnalla on voimassa 
salassapitosopimus.  
 
Mahdolliset paperiset tulosteet arkistoidaan Jämsän kaupungin arkistointiohjeen mu-
kaisesti.  
 
Uimakouluihin liittyvät paperiset osallistujien nimet sisältävät tulosteet tuhotaan uima-
koulun päätyttyä. 

Henkilötietojen tar-
kastus ja virheellis-
ten tietojen korjaus 

Tarkastus- ja korjauspyynnön voi osoittaa kenelle tahansa rekisterinpitäjän 
yhteyshenkilöistä. 

Henkilötietojen säily-
tysaika 

Henkilötietoja säilytetään vähintään kaksi vuotta viimeisestä käyttökerrasta. 
Rekisteristä poistetaan aika ajoin pitkään käyttämättömänä olevat tunnukset. 

 
Henkilötietoja ei luovuteta suoramarkkinointia varten. 
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Täyttöohje 
 
Rekisterinpitäjä 
Täytä rekisterinpitäjän nimi. Rekisterinpitäjänä voi olla useita toimielimiä. Tee yhteistyötä yli toi-
miala- ja tulosaluerajojen. 
 
Rekisterinpitäjän yhteyshenkilö ja yhteystiedot 
Sen henkilön tehtävänimike, nimi ja yhteystiedot, joka tietää selosteessa kuvatusta henkilötieto-
jen käsittelystä ja jolle tietopyynnöt ohjataan. Jos rekisterinpitäjinä on useita toimielimiä, mer-
kitse kullekin yhteyshenkilö ja yhteystiedot. 
 
Rekisterin nimi tai kuvaus henkilötiedoista 
Rekisterin nimi ei ole tarpeen. Jos nimi on jo olemassa, niin vanhaa nimeä voi käyttää. Kerro, 
miksi henkilötiedot on kerätty. 
 
Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus 
Kerro, miksi henkilötietoja käsitellään. Kerro käsittelyn peruste (artikla 6). 
 
Henkilörekisterin tietosisältö tai kuvaus käsiteltävistä henkilötiedoista 
Kerro ne henkilötiedot, joita rekisteri sisältää tai 
 
Henkilötietojen tietolähde/-lähteet 
Kerro, mistä henkilötieto on saatu: henkilöltä itseltään vai muista tietolähteistä. Jos muista, niin 
mistä. 
 
Henkilötietojen säännönmukaiset luovutukset 
Kerro, mihin henkilötietoja säännönmukaisesti luovutetaan.  
 
Tietojen siirto Eu:n tai ETA-alueen ulkopuolelle 
Kerro, siirretäänkö tietoja Eu:n tai ETA-alueen ulkopuolelle. Jos siirretään, niin kerro, minne siir-
retään (huomaa tässä yhteydessä pilvipalvelut, missä maassa pilvi sijaitsee). 
 
Henkilötietojen suojauksen turvatoimet 
Kerro, miten henkilötiedot on suojattu (käyttäjätunnukset, salasanat, käyttöoikeuksien rajaus 
jne.). Miten manuaalinen (paperilla olevat henkilötiedot) on suojattu? 
 
Henkilötietojen tarkastus ja virheellisten tietojen korjaus 
Kerro, miten henkilö voi tarkastaa henkilötietonsa (esim. keneen ottaa yhteyttä) ja jos virheelli-
siä henkilötietoja löytyy, miten hänen tulee toimia. 
 
Henkilötietojen säilytysaika 
Kerro, kauanko näitä henkilötietoja säilytetään. Ota huomioon arkistolaki ym. säilytysaikoja oh-
jaavat säädökset. 
 
 


