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1.
Rekisterinpitäjä

Nimi:

Osoite:

Puhelin virka-aikana:

Sähköposti:

2.
Rekisteriasioista 
vastaava henkilö ja 
tietosuojavastaava

Rekisterin yhteyshenkilö ja yhetystiedot:

Tietosuojavastaava ja yhteystiedot:

3.
Rekisterin nimi
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4. 
Henkilötietojen 
käsittelyn tarkoitus ja 
käsittelyn oikeusperusta

5. 
Reksiterin tietosisältö
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6.
Säännönmukaiset 
tietolähteet

7.
Tietojen 
säännönmukaiset 
luovutukset

8.
Tietojen säilytysajat
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9. 
Rekisterin suojauksen 
periaatteet

10.
Tietojen tarkastus, 
oikaisu ja 
poistamisoikeus (EU:n 
yleisen tietosuoja-
asetuksen artiklat 15-
17)
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11. 
Muut henkilötietojen 
käsittelyyn liittyvät 
oikeudet

12.
Sisältyykö 
henkilötietojen 
käsittelyyn 
automaattista 
päätöksentekoa, kuten 
profilointia?

13. 
Muut henkilötietojen 
käsittelyyn liittyvät 
asiat

14. 
Rekisteröidyn 
valitusoikeus (EU:n 
yleisen tietosuoja-
asetuksen artikla 77)


	Tekstikentt#C3#A4 7: PARent-asiakasjärjestelmä/Etsivä nuorisotyö
	Tekstikentt#C3#A4 1: Kinnulan kunta/Sivistyslautakunta
	Tekstikentt#C3#A4 2: Keskustie 27, 43900 Kinnula
	Tekstikentt#C3#A4 3: Sivistystoimen sihteeri 044-459 6233
	Tekstikentt#C3#A4 4: kinnulan.kunta@kinnula.fi
	Tekstikentt#C3#A4 5: Kinnula-Kivijärvi etsivä nuorisotyöntekijä
Merja Laitala
Keskustie 27, 43900 Kinnula
+358 44 459 6224
merja.laitala@kinnula.fi
	Tekstikentt#C3#A4 6: Kinnulan kunta
Kunnanjohtaja Kirsi Kellokangas
+358 44 4596200
kirsi.kellokangas@kinnula.fi
	Tekstikentt#C3#A4 8: Henkilötietoja käsitellään asiakassuhteen hoitamiseen, hallintaan ja kehittämiseen, analysointiin sekä tilastointiin.

Toimintaa ohjaava pääasiallinen lainsäädäntö (Nuorisolaki (1285/2016)
	Tekstikentt#C3#A4 9: Rekisterissä voidaan käsitellä seuraaviin ryhmiin kuuluvia tietoja:

*rekisteröidyn perustiedot: nimi, henkilöturvatunnus, sukupuoli, syntymäaika, äidinkieli, koulutustausta, osoite, puhelinnumero, sähköposti.

*asiakkuuteen, muuhun asialliseen yhteyteen ja sopimussuhteeseen liittyvät tiedot, kuten asiakassuhteen aloitus- ja lopetustiedot.

*seurantatiedot asiakkaan suostumuksella ja yhteisellä sopimuksella
mahdollisesti muut rekisteröidyn itse antamat tiedot

*päätetyt jatkotoimenpiteet

Tiedot ovat salassapidettäviä.



	Tekstikentt#C3#A4 10: Nuoren yksilöinti- ja yhteystiedot viranomaisilta, Kansaneläkelaitokselta, nuorten kanssa toimivilta rekisteröidyiltä yhdistyksiltä, säätiöiltä tai muilta nuorten harrastustoimintaa tarjoavilta yhteisöiltä (nuorisolain 11 §) - pääosin nuori antaa itse etsivässä nuorisotyössä tarpeelliset tietonsa - joskus nuoren itsensä antamalla suostumuksella voidaan hankkia etsivässä nuorisotyössä tarpeellisia tietoja muualta (nuorisolain 11 §:n 1 momentti, henkilötietolain 3 §:n 7 kohta ja 12 §:n 1 momentin 1 kohta)

	Tekstikentt#C3#A4 11: Joskus tarpeellisia tietoja voidaan luovuttaa nuoren ja, jos nuori on alaikäinen, myös hänen huoltajansa nimenomaisella suostumuksella sille viranomaiselle tai viranomaisen hyväksymälle palveluntarjoajalle, jolle nuori ohjataan. Alaikäinen nuori voi kuitenkin päättää häntä koskevien tietojen luovuttamisesta kehitystään vastaavasti (nuorisolain 12 §:n 2 momentti). Luovutus tulee tapahtua tietoturvallisesti.
	Tekstikentt#C3#A4 12: Asiakkuuden ajan. Seurantajakson(2v.) jälkeen anonymisoidaan tilastotiedoiksi.
	Tekstikentt#C3#A4 13: 
Pääsyoikeudet tietoverkkoon ja käyttöoikeudet tietojärjestelmiin on toteutettu rekisterinpitäjän tietoturvakäytäntöjen mukaisesti.
Rekisterin yhteyshenkilö valvoo rekisterin käyttöä.

	Tekstikentt#C3#A4 14: Rekisterinpitäjän on omasta aloitteestaan tai rekisteröidyn pyynnöstä korjattava, 
poistettava tai täydennettävä henkilötietojärjestelmään sisältyviä henkilötietoja, 
mikäli ne ovat virheellisiä, tarpeettomia, puutteellisia tai vanhentuneita tietojenkä�sittelyn ja -keruun tarkoituksen osalta.

Rekisteröidyn, joka haluaa tarkastaa, oikaista tai poistaa itseään koskevat tiedot 
edellisessä kappaleessa kuvatulla tavalla, on esitettävä tätä tarkoittava pyyntö kun�nan tietosuojavastaavalle omakätisesti allekirjoitetussa tai sitä vastaavalla tavalla 
varmennetussa asiakirjassa.


	Tekstikentt#C3#A4 15: Nuorella ja hänen huoltajallaan on oikeus tietää henkilötietolain mukaan etsivässä nuorisotyössä kerättävien henkilötietojen käsittelystä.Heille kerrotaan rekisterinpitäjästä, henkilötietojen käsittelyn tarkoituksesta ja siitä, mihin henkilötietoja säännönmukaisesti luovutetaan sekä rekisteröidyn oikeuksien käyttämisestä, kun henkilötietoja kerätään etsivässä nuorisotyössä.
	Tekstikentt#C3#A4 16: Ei sisälly.
	Tekstikentt#C3#A4 17: Henkilötietojen käsittely perustuuu EU:n tietosuoja-asetukseen ja nuorisolakiin. Asiakasrekisterin (PARent) tietoja käytetään toiminnan analysointiin ja tilastointiin. Valtakunnalliseen tilastointiin siirtyvät tiedot ovat luonteeltaan anonyymeja.
	Tekstikentt#C3#A4 18: Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle, jos rekisteröity kat�soo, että häntä koskevien henkilötietojen käsittelyssä rikotaan tätä asetusta, sano�tun kuitenkaan rajoittamatta muita hallinnollisia muutoksenhakukeinoja tai oikeus�suojakeinoja.


