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

1a
Rekisterinpitäjä

Laatimispäivä

15.10.2012
Päivitetty 9.10.2017

Nimi

Imatran kaupunki, hyvinvointipalvelut
Osoite

Virastokatu 2, 55100 Imatra
Muut yhteystiedot (esim. puhelin virka-aikana, sähköpostiosoite)

020 617 111
Nimi
2
Leinonen
Yhteyshenki- Minna
Osoite
lö rekisteriä Virastokatu 2, 55100 Imatra
koskevissa
asioissa
Muut yhteystiedot (esim. puhelin virka-aikana, sähköpostiosoite)
020 617 3515

3
Varhaiskasvatus Effica, Lifecare Läsnä, Tieto education
Rekisterin
nimi
4
Asiakassuhteen hoitaminen
Henkilötieto- Palvelusuhteen hoitaminen
jen käsittelyn
tarkoitus

5
Rekisterin
tietosisältö

Lasten tiedot
Lasten vanhempien ja perheen tiedot
Perhepäivähoitajien henkilötiedot

6
KAR:sta saadaan osoite ja perhetiedot
Säännönmu- Lasten vanhemmilta saadaa lasta koskevat tiedot
kaiset tieto- Varhaiskasvatuksen järjestämisen kannalta tarpeelliset tiedot
lähteet

REKISTERISELOSTE

7
Tietojen
säännönmukaiset
luovutukset

2

Kelalle viestitoimintojen kautta kuukausittain varhaiskasvatuksessa olevien lasten henkilötunnus,
nimi, ikä, päiväkoti, hoidon aloittamispäivä ja hoidon lopettamispäivä.
Esiopetusoppilaiden ja kunnallisen varhaiskasvatuksen piirissä olevien lasten osalta henkilö- ja
sijoitustietojen siirto Priimus kouluhallintojärjestelmään kerran kuukaudessa
Lakisääteiset valtakunnalliset sosiaalihuollon rekisterit

8
Tietojen
siirto
EU:n tai
ETA:n
ulkopuolelle

Tietoja ei siirretä Euroopan Unionin ja Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

9
Rekisterin
suojauksen
periaatteet

A Manuaalinen aineisto

Asiakasasiakirjat säilytetään lukituissa tiloissa ja niiden käyttöä valvotaan.

B ATK:lla käsiteltävät tiedot

Rekisterin käyttäminen edellyttää henkilökohtaista käyttäjätunnusta ja salasanaa. Käyttäjätunnus
annetaan käyttöoikeuden myöntämisen yhteydessä. Käyttöoikeus päättyy henkilön siirtyessä pois
niistä tehtävistä, joita varten hänelle on myönnetty käyttöoikeus. Käyttöoikeudet myönnetään
tehtäväkohtaisesti.

10
Tarkastusoikeus

Jokaisella on oikeus tarkastaa henkilörekisteriin tallennetut tietonsa. Rekisteriin tallennetut tiedot
tarkastetaan rekisteröidyn pyynnöstä ja tiedot lähetetään viimeistään 14 vrk:n kuluttua pyynnön
saapumisesta. Pyynnöt osoitetaan kohdassa 2 mainitulle yhteyshenkilölle.

11
Jokaisella on oikeus vaatia henkilörekisterissä olevan virheellisen tiedon korjaamista. Virheet
Oikeus vaatia korjataan viipymättä tietokantaan.
tiedon
korjaamista

12
Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Henkilötietolain 30 §:n mukaan rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä
itseään koskevia tietoja suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja
mielipidetutkimusta samoin kuin henkilömatrikkelia ja sukututkimusta varten.
Rekisteriä käyttävän palvelun toimintaan ei kuulu mitään yllä mainitun kaltaista henkilötietojen
käsittelyä.

