
Luotu:  1.11.2022
Päivitetty:

PIEKSÄMÄEN KAUPUNKI Kauppakatu 1, 76100 Pieksämäki, puh. 015 788 2111.
kirjaamo@pieksamaki  etunimi.sukunimi@pieksamaki  pieksamaki.fi

1

Tietosuojaseloste
Rekisteröidyn informoimiseksi
EU:n tietosuoja-asetus (2016/679), Tietosuojalaki (1050/2018)

1. Rekisterin nimi
Pieksämäen kaupungin julkiset verkkosivut, luottamushenkilöiden ja henkilökunnan
verkkosivut

2. Rekisterinpitäjä
Pieksämäen kaupunki (y-tunnus 2048903-4)
Kaupunginhallitus
Kauppakatu 1
76100 Pieksämäki

3. Tietovarannon vastuu- ja yhteyshenkilöt
Pieksämäen kaupunki
vastuuhenkilö: hallintojohtaja Jukka Savolainen, jukka.savolainen@pieksamaki.fi
yhteyshenkilö: viestintäkoordinaattori Elisa Kaasinen
elisa.kaasinen@pieksamaki.fi

4. Tietosuojavastaavan yhteystiedot
Pieksämäen kaupungin tietosuojavastaava
tietosuojavastaava@pieksamaki.fi

Rekisterinpitäjä pyytää tarvittaessa rekisteröityä täsmentämään pyyntöään.
Rekisteröidyn henkilöllisyys varmennetaan ennen muihin toimenpiteisiin ryhtymistä.
Pieksämäen kaupunki vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä
ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

5. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Julkisen verkkosivun henkilötietoja käytetään tarjoamaan tietoa Pieksämäen
kaupungin toiminnasta kuntalaisille ja kunnan toiminnasta kiinnostuneille.

Luottamushenkilöiden verkkosivut on tarkoitettu luottamushenkilöille ja esittelijöille.

Henkilöstön käyttöön tarkoitettuja verkkosivuja käytetään sisäiseen tiedottamiseen.

Kaikissa näissä henkilötietoja käytetään sivuston ylläpidossa, käyttömäärätietoja
käytetään sivuston kehittämiseksi. Henkilötietojen käsittely perustuu yleiseen
etuun.

6. Käsiteltävät henkilötiedot
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Käyttäjien nimi, sähköpostiosoite, käyttäjätunnus.

7. Tietovarannon tietolähteet
Pääsääntöisesti tiedot saadaan rekisteröidyiltä itseltään. Luottamushenkilöiden
tiedot saadaan kirjaamosta tehtävään valinnan yhteydessä tai valtuustokauden
alussa.

8. Henkilötietojen käsittelyn perusteet
Henkilötietojen käsittely perustuu rekisteröidyn suostumukseen.

9. Henkilötietojen käsittelijät
Henkilötietoja käsittelevät avustuksia hoitamaan nimetyt henkilöt sekä Metatavu Oy
palveluntuottajana.

10. Tietojen siirrot ja säännönmukaiset luovutukset
Tietoja ei luovuteta järjestelmästä kaupungin toimintojen ulkopuolelle.

11. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle
Tietojen siirtoa EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle ei tapahdu.

12. Rekisterin suojauksen periaatteet

A Paperiaineisto
Ei synny paperiaineistoa.

B Sähköinen aineisto
Julkisten verkkosivujen aineisto on nähtävillä ja haettavissa mm. hakukoneiden
kautta.

Luottamushenkilöiden verkkosivuille on pääsy suojattu käyttäjätunnuksella ja
salasanalla.

Henkilöstön verkkosivuille on pääsy suojattu käyttäjätunnuksella ja salasanalla.

13. Automaattinen profilointi
Tämän henkilörekisterin tietojen pohjalta ei tehdä automaattisia päätöksiä tai profilointeja.

14. Omien tietojen tarkastusoikeus, poisto- tai korjauspyyntö sekä
vastustamisvaatimuksen ja siirtopyynnön esittäminen
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Rekisteröidyllä on oikeus vaatia, että rekisterinpitäjä oikaisee ilman aiheetonta
viivytystä rekisteröityä koskevat epätarkat ja virheelliset henkilötiedot.

Puutteelliset tiedot rekisteröidyllä on oikeus saada täydennetyiksi, muun muassa
toimittamalla lisäselvitystä. Se, onko tiedoissa puutteellisuuksia, ratkaistaan ottamalla
huomioon rekisterin henkilötietojen käsittelyn tarkoitus.

Jollei rekisterinpitäjä hyväksy rekisteröidyn vaatimusta tiedon oikaisemista, hänen on
annettava asiasta kirjallinen todistus. Todistuksessa on mainittava myös ne syyt,
joiden vuoksi vaatimusta ei ole hyväksytty ja kerrottava mahdollisuudesta tehdä
valitus valvontaviranomaiselle ja käyttää muita oikeussuojakeinoja.

Oikaisupyyntö osoitetaan rekisterin yhteyshenkilölle.

15. Oikeus vaatia suostumukseen perustuvan käsittelyn perumista
Rekisteröity voi vaatia henkilötietojensa käsittelyn perumista ottamalla yhteyttä
kohdassa 3 mainittuun yhteyshenkilöön.

16. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät rekisteröidyn oikeudet
Tietoja ei luovuteta markkinointitarkoituksiin.

17. Rekisteröidyn valitusoikeus valvontaviranomaiselle
Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle henkilötietojen
käsittelyyn liittyen. Valvontaviranomainen on tietosuojavaltuutettu.
Tietosuojavaltuutetun toimisto, PL 800, 00521 Helsinki.


