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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



                          Kinnula  
                     Missää ei oo nii hyvä,
                          ku tässä moalimassa                           TIETOSUOJASELOSTE JA INFORMOINTILOMAKE
                          ja Kinnulassa!”                                Laadittu/päivitetty 21.11.2022
                                            
Seloste henkilötietojen käsittelytoimista ja rekisteröidyn oikeuksista EU:n yleinen tietosuoja-asetus 
(2016/679) artiklat 12 - 20 

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)



                          Kinnula  
                     Missää ei oo nii hyvä,
                          ku tässä moalimassa                           TIETOSUOJASELOSTE JA INFORMOINTILOMAKE
                          ja Kinnulassa!”                                Laadittu/päivitetty 21.11.2022
                                            
Seloste henkilötietojen käsittelytoimista ja rekisteröidyn oikeuksista EU:n yleinen tietosuoja-asetus 
(2016/679) artiklat 12 - 20 

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)
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