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Nimi
Virtain kaupunki, sivistyslautakunta, opetustoimi, Virtain lukio
Osoite
Sipiläntie 1
Muut yhteystiedot (esim. puhelin virka-aikana, sähköpostiosoite)
, etunimi.sukunimi@virrat.fi, p. 044 175 1431
Katri Rantala
Yhtenäiskoulun rehtori
etunimi.sukunimi@virrat.fi
044 715 1430
Virtain lukion ylioppilasjuhlan osallistujat

Koronapandemian vuoksi muodostetaan lyhytaikainen rekisteri virustartunnan
jäljittämisen helpottamiseksi opetushallituksen ohjeiden mukaisesti. Ylioppilasjuhlia
pääsee seuraamaan vain kutsussa määrätty joukko, joka ilmoittautuu tilaisuuteen
etukäteen. Juhlaan ilmoittautuneista kerätään nimitiedot. Tiedot säilytetään Virtain
lukion kansliassa 1kk ajan juhlan päättymisestä minkä jälkeen rekisteri hävitetään.
Osanottaja sukunimi ja etunimi

Vapaaehtoinen ilmoittautuminen

Tietoja luovutetaan koronapandemian tartuntojen jäljitystä tekeville viranomaisille
pyynnöstä.

Tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

A. Manuaalinen aineisto
Manuaalista aineistoa säilytetään valvotuissa tiloissa ja/tai lukittavissa kaapeissa.
B. Digitaalinen aineisto
Rekisteriin tallennetut tiedot on suojattu tietoturvallisesti niin, että niitä pääsee
katsomaan vain siihen oikeutettu työntekijä. Tietojärjestelmien käyttöä valvotaan ja
järjestelmiin pääsee vain käyttäjätunnuksella ja salasanalla.
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Virtain kaupungin ylläpitämät laitteistot ja ohjelmistot on suojattu ja varmistettu
tietoturvasäännösten mukaisesti. Virtain kaupungin tietohallinto vastaa tietoturvan
toteutumisesta.
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EU:n yleinen tietosuoja-asetus (2016/679) artikla 15. Henkilöllä on oikeus tietää,
käsitelläänkö hänen henkilötietojaan vai ei, ja mitä henkilötietoja hänestä on
tallennettu. Virtain kaupunki toimittaa rekisteröidyn pyynnöstä tiedot ilman
aiheetonta viivytystä. Määräaika tietojen toimittamiseksi tai tietopyyntöön liittyvien
lisätietojen antamiseksi on kuukausi pyynnön vastaanottamisesta. Mikäli
tietopyyntö on poikkeuksellisen monimutkainen ja laaja, määräaikaa voidaan jatkaa
kahdella kuukaudella. Rekisteröidyn tiedot toimitetaan lähtökohtaisesti maksutta.
Jos jäljennöksiä pyydetään useampia, kaupunki voi kuitenkin periä niistä
hallinnollisiin kustannuksiin perustuvan kohtuullisen maksun. Mikäli tietopyyntö on
ilmeisen perusteeton ja kohtuuton, erityisesti jos tietopyyntöjä esitetään toistuvasti,
kaupunki voi periä tietojen toimittamisesta aiheutuneet hallinnolliset kustannukset
tai kieltäytyä kokonaan toimittamasta tietoja. Tällaisessa tapauksessa kaupunki
osoittaa pyynnön ilmeisen perusteettomuuden tai kohtuuttomuuden Mikäli
kaupunki ei toimita tietoja, annetaan asiasta kirjallinen todistus. Samassa
yhteydessä kerromme oikeudesta oikeussuojakeinoihin, esimerkiksi
mahdollisuudesta tehdä valitus valvontaviranomaiselle.
Tietosuoja-asetuksen 16 ja 17 artiklojen mukaan rekisterinpitäjän on ilman
aiheetonta viivytystä oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn vaatimuksesta oikaistava,
poistettava tai täydennettävä rekisterissä oleva, käsittelyn tarkoituksen kannalta
virheellinen, tarpeeton, puutteellinen tai vanhentunut henkilötieto. Korjauspyyntö
tehdään kirjallisesti ja se toimitetaan rekisterin yhteyshenkilölle. Korjauspyynnön
käsittelystä päättää vastuuhenkilö.
Rekisterinpitäjän toimintaan ei liity rekisteröityä koskevaa suoramainontaa,
etämyyntiä tai muuta suoramarkkinointia

