Tyhjennä lomake

TIETOSUOJASELOSTE
Henkilötietolaki (523/1999) 10 ja 24§
Lue täyttöohjeet ennen selosteen täyttämistä.
Käytä tarvittaessa liitettä.

1
Rekisterinpitäjä

Laatimispäivä

7.5.2014

Nimi (y-tunnus)

Espoon kaupungin liikunta- ja nuorisolautakunta
Osoite

Kamreerintie 3b, 02070 Espoon kaupunki
Muut yhteystiedot (esim. puhelinvirka-aikana, sähköpostiosoit e)

puh. 09 81621/ Espoon kaupunki vaihde
Nimi

2
Nuorisopalvelujen päällikkö Merja Nordling
Yhteyshenkilö rekisteriä Osoite
koskevissa Kamreerintie 3b, 02070 Espoon kaupunki
asioissa
Muut yhteystiedot (esim. puhelinvirka-aikana, sähköpostiosoit e)

merja.nordling@espoo.fi, puh. 09 81621/ Espoon kaupunki vaihde
3
Rekisterin
nimi

Tajua mut! -liputustietojärjestelmän henkilörekisteri

4
Tajua mut! -liputustietojärjestelmän henkilörekisteriin kertyviä tietoja käytetään varhaisen
Henkilötietojen käsittelyn tuen tarjoamiseksi lapsille, nuorille ja heidän perheilleen sekä viranomaisten välisen
tarkoitus
yhteistyön tiivistämiseksi ja koordinoimiseksi. Henkilörekisteriä käyttävät etsivät

nuorisotyöntekijät Nuorisolain 7§ perustuen. Henkilötietojen käsittely tapahtuu
tietoteknisen, verkkopohjaisen Saas (software as a service) liputustietojärjestelmän
avulla.
Liputustietojärjestelmän käyttö perustuu Sitran, Opetus- ja kulttuuriministeriön, Espoon
kaupungin sekä Koulutuskuntayhtymä Omnian yhteistyöhankkeeseen, jossa kehitetään
uudenlaista toimintamallia viranomaisten väliseen yhteistyöhön.
5
Rekisterin
tietosisältö

- 9-28 -vuotiaan lapsen tai nuoren yksilöinti- ja yhteystiedot: etunimi + sukunimi,
syntymäaika, puhelinnumero, tarvittaessa henkilötunnus, osoite, sähköpostiosoite tai muu
yhteystieto
- Lapsen tai nuoren yksilöinti- ja yhteystietojen kirjaajan tiedot
- Tarvittaessa lapsen tai nuoren huoltajan nimi ja yhteystiedot
- Suostumustieto yksilöinti- ja yhteystietojen jakamisesta ilmoittajien kesken
- Tieto yksilöinti- ja yhteystietojen jakamisesta
- Jatkotyöskentelyn vastuullisen henkilön määrittely

6
Säännönmukaiset
tietolähteet

Liputustietojärjestelmään voivat syöttää tietoja lasten ja nuorten parissa työskentelevät
viran- ja toimenhaltijat, jotka ovat koulutettu liputustietojärjestelmän ja -toimintamallin
käyttöön. Tällaisia viran- tai toimenhaltijoita ovat mm. nuoriso-ohjaajat, oppilas- ja
opiskelijahuollon toimijat, terveydenhuolloin henkilöstö, poliisit, sosiaalityöntekijät,
seurakunnan nuorisotyöntekijät.
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Säännönmukaiset
tietolähteet
(jatkoa)

2

Myös lapsi tai nuori itse tai hänen lähipiiriinsä kuuluva henkilö voi olla tietolähteenä viranja toimenhaltijalle, joskaan he eivät voi itse syöttää tietojaan tietojärjestelmään.

7
Lapsen tai nuoren yksilöinti- ja yhteystietoja sekä tietojen kirjaajan yksilöinti- ja
Tietojen
säännönmu- yhteystietoja luovutetaan liputustietojärjestelmää käyttäville viranomaisille. Tietojen
kaiset luovu- luovuttamiseen pyydetään aina lapsen, nuoren ja tarvittaessa hänen huoltajansa
tukset

suostumus. Suostumuksen pyytää rekisterinpitäjän edustaja, joka pääsääntöisesti on
etsivä nuorisotyöntekijä.

8
Tietojen siir- Henkilötietoja ei siirretä eikä luovuteta EU- tai ETA-alueen ulkopuolelle. Mahdollisen
to EU:n tai
tiedon siirron tai luovutuksen tulee perustua lakiin tai viranomaisen määräykseen.
ETA:n ulkopuolelle
9
Rekisterin
suojauksen
periaatteet

A Manuaalinen aineisto

Rekisteri ei sisällä manuaalista aineistoa.

B ATK:lla käsiteltävät t iedot

Rekisterin tiedot taltioidaan liputustietojärjestelmään, jonne käyttäjien tulee kirjautua
omalla tunnuksella ja salasanalla.
Yhteys on SSL suojattu. Suojaukseen käytetään standardia:
ISO-IEC-27001 / 27002.

10
Tarkastusoikeus

Kohderyhmään kuuluvalla henkilöllä on oikeus tarkistuttaa itseään koskevat
rekisteritiedot. Tarkastusoikeus toteutetaan viivytyksettä. (Henkilötietolaki 26§.)
Tarkastuspyyntö tehdään henkilökohtaisen käynnin yhteydessä tai omakätisesti
allekirjoitetulla tai muulla luotettavalla tavalla varmennetulla asiakirjalla. Rekisteröidyn
henkilöllisyydestä varmistutaan ja tarvittaessa se tarkastetaan ennen tietojen antamista.

11
Oikeus vaatia tiedon
korjaamista

Mikäli rekisterissä havaitaan käsittelyn kannalta virheellinen, tarpeeton, puutteellinen tai
vanhentunut henkilötieto, se oikaistaan välittömästi oma-aloitteisesti tai asiakkaan
pyynnöstä (Henkilötietolaki 29§).

12
Muut henkilötietojen
käsittelyyn
liittyvät
oikeudet

Kaupungin etsivällä nuorisotyöllä on mahdollisuus käsitellä rekisterissä olevaa tietoa.
Nuorisolain 7§ määrittelee ketkä voivat tehdä kunnassa etsivää nuorisotyötä.

Tulosta

