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VIRTAIN KAUPUNKI 
 

TIETOSUOJASELOSTE 
Henkilötietolaki (523/1999) 10 § ja 24 § 
 
 
Laatimispäivä 
3.8.2018 

1  
Rekisterin pitäjä 

Nimi 
Virtain kaupunki/liikelaitos Marttinen/nuorisotoimi 
Osoite 
PL 85, 34801 Virrat 
Muut yhteystiedot (esim. puhelin virka-aikana, sähköpostiosoite) 
nuoriso@virrat.fi, 044 715 1916 

2 
Yhteyshenkilö 
rekisteriä 
koskevissa asioissa 

 
Kunnallisen nuorisotyön koordinaattori 
nuoriso@virrat.fi 
044 715 1916 
 
Virtain kaupungin tietosuojavastaava 
Heli Salmi 
heli.salmi@virrat.fi 
044 715 1217 

3 
Rekisterin nimi 

 
Nuorisotoimen henkilörekisteri 
 

4 
Henkilötietojen 
käsittelyn tarkoitus 

 
Nuorisotoimen henkilörekisteriä käytetään asiakkaan ja nuorisotoimen väliseen 
suhteeseen liittyvien toimenpiteiden hoitamiseen ja kehittämiseen. 

1) Leirit, retket ja tapahtumat 
Henkilötietoja käytetään kulloinkin kyseessä olevan leirin/retken tai 
tapahtuman viestinnässä. Lisäksi nuorisotoimen henkilörekisteri 
mahdollistaa asiakaspalautteen keräämisen ja käsittelyn. 

2) Avustukset 
Nuorisotoimen avustuksia myönnettäessä yhdistyksen tulee toimittaa 
käsittelyn tueksi 

3) Nuorisovaltuusto 
Henkilötietoja kerätään edustuksellisen nuorten kuulemisen ja osallisuuden 
mahdollistamiseksi. (Kuntalaki 26 §) 

4) Whatsapp 
Henkilötietoja kerätään nuorisotoimen ja nuorten välisen viestinnän 
parantamiseksi. 
 

5 
Rekisterin 
tietosisältö 

 
1) Leirit, retket ja tapahtumat 
- osallistujan nimi 
- puhelinnumero 
- syntymävuosi 

Lisäksi tarvittaessa kysytään: 
- huoltajan nimi 
- osoite 
- huoltajan puhelinnumero 
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- huoltajan sähköpostiosoite  
- sairaudet ja lääkitykset  

Kunkin leirin, retken ja tapahtuman osalta käytetään harkintaa mitä tietoja 
järjestäjän on tarve tietää.  
 

2) Avustukset 
- yhdistyksen puheenjohtajan nimi, puhelinnumero ja sähköposti 
- sihteerin nimi, puhelinnumero ja sähköposti 
- rahastonhoitaja nimi, puhelinnumero ja sähköposti 
- yhdistyksen jäsenrekisteriote, jossa selviää yhdistyksen jäsenten nimi, osoite 

ja syntymävuosi 
3) Nuorisovaltuusto 
- nimi 
- osoite 
- puhelinnumero 
- sähköposti 
- syntymävuosi 
- pankkitilin numero 
- henkilötunnus 
4) Whatsapp 
- nimi 
- puhelinnumero 

6 
Säännönmukaiset 
tietolähteet 

 
Tiedot saadaan suoraan asiakkaalta itseltään. 

7 
Tietojen 
säännönmukaiset 
luovutukset 

 
1) Leirien, retkien tapahtumien osalta tietoja voidaan luovuttaa 

järjestysvastuulla olevien tahojen kesken niiltä osin kun se on onnistuneen 
leirin, retken ja tapahtuman järjestämisen kannalta oleellista. 

2) Avustukset 
Tarvittavien tietojen sisäinen luovutus avustusten maksatusta varten 
taloushallinnolle. 

3) Nuorisovaltuusto 
Tietojen sisäinen luovutus palkkioiden maksatusta varten taloushallinnolle. 

4) Whatsapp 
Tietoja ei luovuteta eteenpäin. 
 

8 
Tietojen siirto EU:n 
tai ETA:n 
ulkopuolelle 

 
Henkilötietoja ei siirretä EU:n tai ETA-maiden ulkopuolelle. 

9 
Rekisterin 
suojauksen 
periaatteet 

A. Manuaalinen aineisto 
Manuaalista aineistoa säilytetään valvotuissa tiloissa ja/tai lukittavissa kaapeissa. 

1) Leirit, retket ja tapahtumat 
Keskeiset asiakirjat säilytetään pysyvästi, muiden osalta käytetään harkintaa 
säilytyksen suhteen. Osallistujaluettelot hävitetään viimeistään vuoden 
kuluessa leirin/retken/tapahtuman päättymisestä. 
 

2) Avustukset 
Hakemuksia liitteineen säilytetään viisi vuotta. 
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3) Nuorisovaltuusto 
Nuorisovaltuuston pöytäkirjat, muut keskeiset asiakirjat, ilmoitukset, 
tiedotteet ja tapahtumaohjelmat säilytetään pysyvästi. Muiden osalta 
käytetään harkintaa. 

 
B. ATK:lla käsiteltävät tiedot 
 
Rekisteriin sähköisesti tallennettuja tietoja pääsee katsomaan vain siihen oikeutettu 
työntekijä. Järjestelmiä käyttääkseen työntekijällä on oltava käyttäjätunnus ja 
salasana. 

10 
Tarkastusoikeus 
 

Asiakkaalla on oikeus tarkistaa häntä koskevat asiakasrekisterissä olevat tiedot.  
 
Tarkastuspyyntö tulee esittää tietosuojaselosteessa mainitulle yhteyshenkilölle 
kirjallisesti tai sähköpostitse. 

11  
Oikeus vaatia 
tiedon korjaamista 

Jokaisella on oikeus vaatia henkilörekisterissä olevan virheellisen tiedon korjaamista.  
 
Oikaisupyyntö tulee esittää kirjallisesti tai sähköpostilla rekisterin 
tietosuojaselosteessa mainitulle yhteyshenkilölle. 

12 
Muut 
henkilötietojen 
käsittelyyn liittyvät 
oikeudet 

 

 


