HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELY

HUBittaako?- hankkeen REKISTERI
1. YLEISTÄ
Tämä dokumentti on osa rekisterinpitäjän tuottamaa EU:n Tietosuoja-asetuksen (EU) 2016/679 edellyttämää informointi- ja osoitusvelvoitetta. Verkkosivuilla tarjotun yleistiedon lisäksi, tässä dokumentissa kuvataan henkilötietojen
käsittelyyn liittyvät tarkentavat tiedot tämän rekisterin osalta. Tämä dokumentti katselmoidaan säännöllisesti ja päivitetään tarvittaessa.

2. ROOLIT JA VASTUUT
Rekisterinpitäjä
Y-tunnus
Osoite
Vastuut

Pihtiputaan kunta /HUBittaako- hanke

Rekisterin yhteyshenkilö
Osoite
Sähköposti
Puhelin
Vastuut

Miia Hiironen
HUBteekki, Keskustie 14, 44800 Pihtipudas
miia.hiironen@pihtipudas.fi
040714 4453
 Toimii rekisteröidyn ensisijaisena yhteyshenkilönä rekisteriä koskevissa asioissa.
 Rekisteriä koskevat tiedustelut ja oikaisupyynnöt osoitetaan rekisterin yhteyshenkilölle.

Keskustie 9, 44800 Pihtipudas
 Vastaa tämän dokumentin henkilötietojen ajantasaisuudesta rekisteröidyiltä ja
muilta säännönmukaisilta tietolähteiltä saamiensa tietojen perusteella.
 Informoi rekisteröityjä tällä dokumentilla sekä muilla tarpeellisilla menetelmillä
ja viestintävälineillä.
 Ylläpitää kokonaiskuvaa henkilötietojen käsittelytoimista (Seloste henkilötietojen käsittelytoimista).

3. HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN TARKOITUS JA LAINMUKAISUUS
Henkilötietojen
käsittelyn tarkoitus

Henkilötietojen
käsittelyn lainmukaisuus (oikeusperuste)

 Tietoja ei käytetä markkinointiin tai suoramarkkinointiin
 Tietojen käsittelyyn ei liity profilointia tai automaattista päätöksentekoa.
 Pihtiputaan kunnan ja Jyväskylän avoimen yliopiston Hubittaako?- hanke tiedottaa ja siirtää käytäntöön tietoa etätyötilojen perustamiseen ja käynnistämiseen
liittyvistä palvelu- ja liiketoimintamahdollisuuksista, tarkoituksena lisätä maaseudun osaamista sekä tarjontaa asiantuntijatyyppisille töille. Hankkeen eri toimenpiteistä kuten tilaisuuksista, työpajoista ja koulutuksista viestitään hankkeen kohderyhmille, jotka ovat antaneet yhteistietonsa hankkeen toimijoille. Lisäksi viestintää tehdään massoille esimerkiksi lehtimainoksilla, facebook- ja instagram mainoksin, podcastin ja youtube kanavan kautta. Henkilötietoja käytetään projektinaikana tai projektin jälkeen anonyymeina projektin julkaisuihin,
joissa hyödynnetään vain yhteenvetoraportteja, jolloin yksittäinen vastaaja ei
ole tunnistettavissa. Tietoja voidaan käyttää myös hankkeen lopussa vaikuttavuuden arviointiin.
 Henkilötietojen käsittely perustuu EU:n Tietosuoja-asetukseen (EU) 2016/679

4. REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ JA TIEDON ELINKAARI
Tietosisältö
 Rekisteröityjen ryhmät
 Henkilötietojen ryhmät
Rekisteriin
tallennettavat tiedot
Henkilötiedon elinkaari




Tiedot poistetaan rekisteristä

5. TIETOLÄHTEET JA TIETOJEN LUOVUTUKSET
Tietolähteet
Tietojen säännönmukaiset
luovutukset
Tietojen luovutus EU- ja ETAmaiden ulkopuolelle

Rekisterin tietoja ei luovuteta ulkopuolisille.
Rekisterin tietoja ei luovuteta EU- tai ETA-maiden ulkopuolelle.

6. REKISTERIN SUOJAUKSEN PERIAATTEET JA KÄYTÖN VALVONTA
Manuaalinen aineisto
Tietojärjestelmillä
käsiteltävä aineisto
Käytön valvonta

Säilytetään lukkojen takana jossa kulun valvonta
Pääsyoikeudet tietoverkkoon ja käyttöoikeudet tietojärjestelmiin on toteutettu rekisteripitäjän tietoturvakäytäntöjen mukaisesti.
Rekisterinpitäjä valvoo rekisterin käyttöä.

