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1. Rekisterinpitäjä

2. Rekisterin
yhteyshenkilö

Jyväskylän kaupunginhallitus
PL 193, 40101 Jyväskylä
Käyntiosoite Vapaudenkatu 32
Puhelinvaihde (014) 266 0888
Sähköposti: kirjaamo[at]jyvaskyla.fi
Henkilöstösihteeri Tarja Laitinen
puh. (014) 266 3016
tarja.h.laitinen[at]jkl.fi (pääkäyttäjä)
Kaupunginjohtajan sihteeri Maarit Laukkala
puh. (014) 266 1505
maarit.laukkala[at]jkl.fi

3. Rekisterin nimi

4. Tietosuojavastaava

Tapahtumanhallintarekisteri, Lyyti Oy

Liina Kuusela, p. 014 266 2487, 0400147217
Postiosoite: PL 193, 40101 Jyväskylä
Käyntiosoite: Kilpisenkatu 1, 3 krs. 40100 Jyväskylä
liina.kuusela[at]jkl.fi

5. Henkilötietojen käsittelyn
tarkoitus

Rekisteriä käytetään käyttäjien osalta asiakastiedon hallintaan, tapahtumaan ilmoittautumiseen sekä laskutukseen. Tapahtumiin ilmoittautuvien henkilöiden osalta Lyyti Oy ei käytä rekisteriä muuhun
kuin käyttäjien haluamien raporttien tuottamiseen. Kun tapahtuma
on järjestetty ja se arkistoidaan, poistetaan tietokannasta automaattisesti arkaluonteiset tiedot, kuten syntymäajat, erityisruokavaliot,
laskutustiedot ja passin numerot.
Peruste: EU:n yleinen tietosuoja-asetus (EU 2016/679) 6 artikla 1
kohdan a alakohta.

6. Rekisterin
tietosisältö

Rekisterissä voidaan käsitellä muun muassa rekisterinpitäjän tapahtumaan ilmoittautuneen rekisteröidyn etu- ja sukunimen, sekä mahdolliset yhteystiedot ja tapahtumaan liittyen annetut tarpeelliset tiedot. Rekisteröidyn itsensä syöttämät ilmoittautumistiedot tapahtumaan saattaa sisältää seuraavia tietoja:
Tapahtumiin osallistuvan etu- ja sukunimi, sähköposti, postiosoite,
puhelinnumero, syntymäaika, erityisruokavalio ja laskutustieto.

7. Säännönmukaiset
tietolähteet

Rekisteröidyltä itseltään.

8. Tietojen
säännönmukaiset
luovutukset

Rekisteritietoja voidaan jakaa organisaation sisällä, sekä tapahtuman
sidosryhmien kesken.

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

Rekisteröidyn tietoja ei luovuteta Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

10.Rekisterin
suojauksen
periaatteet

A. Manuaalisen aineiston suojaaminen (säilytyspaikka ja suojaaminen)
B. Tietojärjestelmän suojaustiedot (rekisterin käyttöoikeuden periaatteet, käytön valvonta sekä laitteiden fyysinen suojaus)
Järjestelmää käytetään suljetussa verkkoympäristössä. Palvelinlaite säilytetään lukitussa tilassa, jonne on pääsy vain atkhenkilöstöllä. Järjestelmän tiedoista otetaan varmuuskopio päivittäin.
Työasemat, joilta järjestelmää käytetään, ovat suojattu henkilökohtaisella käyttäjätunnuksella ja salasanalla. Järjestelmän käyttäjäoikeuksista päättää rekisterin vastuuhenkilö. Käyttöoikeus
päättyy henkilön siirtyessä pois kaupungin palveluksesta.
Paperisia tulosteita säilytetään lukituissa kaapeissa ja lukitussa
arkistotilassa.

11.Rekisteritietojen
säilytysaika ja sen
peruste

Henkilötietoja säilytetään niin kauan kuin on tarpeen rekisteröiden
tekemän ilmoittautumisen ja siihen liittyvän tapahtuman mahdollistamiseksi. Tiedot poistetaan kun niiden edellä määritelty säilytysaika
on kulunut.

12.Oikeus saada pääsy
tietoihinsa

Jokaisella on salassapitosäännösten estämättä oikeus saada tietää,
mitä häntä koskevia tietoja henkilörekisteriin on talletettu tai, ettei
rekisterissä ole häntä koskevia tietoja. Tarkastusoikeus on henkilökohtainen. Tarkastusoikeutta pyytääksesi ota yhteyttä rekisterin yhteyshenkilöön.
Peruste: EU:n yleinen tietosuoja-asetus (EU 2016/679) 15 artikla.

13.Oikeus tietojen oikaisemiseen

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia, että rekisterinpitäjä oikaisee ilman
aiheetonta viivytystä rekisteröityä koskevat epätarkat ja virheelliset
henkilötiedot. Ottaen huomioon tarkoitukset, joihin tietoja käsiteltiin,
rekisteröidyllä on oikeus saada puutteelliset henkilötiedot täydennettyä, muun muassa toimittamalla lisäselvitys.
Peruste: EU:n yleinen tietosuoja-asetus (EU 2016/679) 16 artikla.

14.Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus saada itseään koskeva henkilötieto poistetuksi ilman aiheetonta viivytystä EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen
(EU 2016/679) 17 artiklan mukaisesti sekä oikeus 18 artiklan mukaisin edellytyksin siihen, että rekisterinpitäjä rajoittaa henkilötietojen
käsittelyä.

15. Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle, jos
rekisteröity katsoo, että häntä koskevien henkilötietojen käsittelyssä
rikotaan EU:n yleistä tietosuoja-asetusta tai kansallisia tietosuojaa
ohjaavia lakeja ja asetuksia. Valvontaviranomaisen yhteystiedot:
Tietosuojavaltuutetun toimisto
PL 800
00521 HELSINKI
Käyntiosoite: Ratapihantie 9, 6 krs
00520 HELSINKI
Puh. 029 56 66700
tietosuoja@om.fi
PERUSTEET:
EU:n yleinen tietosuoja-asetus 77A

