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

1a
Rekisterinpitäjä

Laatimispäivä

5.1.2016

Nimi

Lieksan kaupungin kulttuuri- ja vapaa-ajanlautakunta/Nuorisotoimi
Osoite

Rantalantie 8, 81720 Lieksa
Muut yhteystiedot (esim. puhelin virka-aikana, sähköpostiosoite)

Nimi
2
Timonen
Yhteyshenki- Paula
Osoite
lö rekisteriä Rantalantie 8, 81720 Lieksa
koskevissa
asioissa
Muut yhteystiedot (esim. puhelin virka-aikana, sähköpostiosoite)
04010 44115, paula.timonen@lieksa.fi

3
Rekisterin
nimi
4
Henkilötietojen käsittelyn
tarkoitus

Etsivän nuorisotyön ilmoitukset

5
Rekisterin
tietosisältö

- nimi
- syntymäaika
- osoite
- puhelinnumero
- sähköpostiosoite
- ilmoittava taho
- mahdollisesti syy, miksi ohjataan etsivään nuorisotyöhön

Nuorisotoimen käytössä oleva rekisteri mm. koulun, varusmiespalvelun keskeyttäneistä tai muuten
tukea tarvitsevista nuorista. Tiedot väliteään etsivälle nuorisotyöntekijälle Nuorten
työpajalle/Kajastuspajat, Honkalampi-säätiö. Etsivä nuorisotyöntekijä ottaa yhteyttä nuoreen ja
tarjoaa mahdollisuutta tukeen ja palvelujen piiriin, joilla edistetään nuoren kasvua ja itsenäistymistä
sekä pääsyä koulutukseen ja työmarkkinoille.

6
- opetuksen ja koulutuksen järjestäjät
Säännönmu- - puolustusvoimat, siviliipalvelukeskukset
kaiset tieto- - yksityiset henkilöt
lähteet

REKISTERISELOSTE

2

7
Tiedot luovutetaan etsivälle nuorisotyöntekijälle Nuorten Pajalle heti niiden saavuttua
Tietojen
rekisterinpitäjälle
säännönmukaiset
luovutukset

8
Tietojen
siirto
EU:n tai
ETA:n
ulkopuolelle

Tietoja ei luovuteta EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

9
Rekisterin
suojauksen
periaatteet

A Manuaalinen aineisto

Paperiasiakirjat, joita säilytetään Sivistysvirastossa, Rantalantie 8 81720 Lieksa, nuorisosihterin
lukitussa työhuoneessa kaapissa.

B ATK:lla käsiteltävät tiedot

10
Tarkastusoikeus

11
Oikeus vaatia
tiedon
korjaamista

Ao. henkilö voi tarkistaa omat tietonsa. Tarkastusoikeus, henkilötietolaki 26 §:
Jokaisella on salassapitosäännösten estämättä oikeus tiedon etsimiseksi tarpeelliset seikat
ilmoitettuaan saada tietää, mitä häntä koskevia tietoja henkilörekisteriin on talletettu tai, ettei
rekisterissä ole häntä koskevia tietoja.
Tiedon korjaaminen, henkilötietolaki 29 §:
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.
Jollei rekisterinpitäjä hyväksy rekisteröidyn vaatimusta tiedon korjaamisesta, hänen on annettava
asiasta kirjallinen kieltäytymistodistus. Todistuksessa on mainittava myös ne syyt, joiden vuoksi
vaatimusta ei ole hyväksytty. Rekisteröity voi saattaa asian tietosuojavaltuutetun käsiteltäväksi.
Ao. henkilö voi vaatia tiedon korjaamista.

12
Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

