Tietosuojaseloste
Yleisen tietosuoja-asetuksen (EU) 2016/679
artiklan 13 ja 14 mukainen tietosuojaseloste
Tarkenne

Päivämäärä

Konsernihallinnon hallinnoimien, Euroopan sosiaalirahaston (ESR) ja Euroopan
aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittamien hankkeiden tietosuojaseloste
Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
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Miksi käsittelemme henkilötietojasi

Projektitoiminnalla kehitetään peruspalveluita ja prosesseja. Projektien toteuttaminen edellyttää henkilötietojen käsittelyä.
Rahoituksen saannin edellytyksenä on kerätä henkilötietoja toimenpiteisiin osallistuneista.
Henkilötietoja käsitellään rekisteröidyn ilmoittautumisten, yhteydenottojen, palautekyselyiden ja muiden tapahtumakohtaisen
asiakkuuden, mm. koulutusten hoitamiseen liittyvien toimenpiteiden yhteydessä ja mahdollistamiseksi.
Rekisteröityjä voi suostumuksellaan hyväksyä henkilötietojen käytön myös markkinointitoimenpiteisiin, kuten kohdennettuna
markkinointina liittyen esimerkiksi vastaaviin tapahtumiin, valmennuksiin, työpajoihin, rekrytointiin ja muihin rekisteröityä (tai
hänen edustamaansa organisaatiota) kiinnostaviin aktiviteetteihin.
Miksi saamme käsitellä henkilötietojasi

Henkilötietojen käsittely perustuu rekisteröityjen suostumukseen. Projektien toimenpiteisiin osallistuminen on vapaaehtoista.
EU:n tietosuoja-asetus (GDPR): luku 2, artikla 6.
Rekisterin henkilötietojen käsittely toimeksiantosopimuksella (toimeksiantosopimuksella käsiteltävät henkilötiedot ja käsittelyn kesto)

Oulun kaupungin taloushallintoon liittyviä tehtäviä hoidetaan Monetra Oulu Oy:ssä. Toimeksiantosopimuksen myötä Monetra
käsittelee siis mm. kaupungin palveluihin liittyvään kirjanpitoon ja laskutukseen liittyviä henkilötietoja.
Oulun kaupungin toimeksiannosta ulkopuoliset palveluntuottajat käsittelevät henkilötietoja kaupungin lukuun sopimuksen
edellyttämässä laajuudessa. Ulkopuolisia henkilötietojen käsittelijöitä ovat Liana Technologies Oy ja Lyyti Oy
EURA 2014 -tietojärjestelmä on Euroopan sosiaalirahaston (ESR) ja Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) projektien
selainpohjainen hallinnointijärjestelmä Suomessa ohjelmakaudella 2014–2020. EURA 2014-tietojärjestelmää käyttävät projekteja
hallinnoivat viranomaiset, tuenhakijat ja tuensaajat. Lisätietoja: https://www.eura2014.fi/
Käytämmekö päätöksenteossa automaattista profilointia

Profilointi tarkoittaa henkilötietojen automaattista käsittelyä, jossa arvioidaan ihmisen henkilökohtaisia ominaisuuksia. Emme
käytä päätöksenteossa automaattista profilointia.
Rekisterinpitäjä ja yhteystiedot
Rekisterinpitäjä

Rekisterinpitäjän yhteystiedot

Oulun kaupunginhallitus

Piia Rantala-Korhonen, johtaja Oulu2026, piia.rantala-korhonen@ouka.fi, 08-558410

Rekisterinpitäjän edustaja

Rekisterinpitäjän edustajan yhteystiedot

projektipäällikkö Liisa Ronkainen

Saaristonkatu 8, 90015 Oulun kaupunki
puh. + 358 40 354 6873
liisa.ronkainen@ouka.fi

Tietosuojavastaava

Tietosuojavastaavan yhteystiedot

Kari Nykänen, tietoturvapäällikkö

tietosuoja(at)ouka.fi puh 08-558410 PL 12 90015 Oulun kaupunki

Käsiteltävät henkilötiedot
Mitä henkilötietoja käsittelemme

Nimi, ikä, kotiosoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite, työllisyystilanne, työkokemus.
Kuinka pitkään säilytämme henkilötietojasi/säilyttämisajan määrittämiskriteerit

Henkilötietoja säilytetään projektin rahoittajan määrittämän ajan. Yleisimmin säilytysaika on 10 vuotta. Säilytysaika perustuu
kirjanpitolakiin.
Mistä käsittelyssä tarvittavat henkilötiedot saadaan

Henkilötiedot saadaan projekteihin osallistuvilta henkilöiltä itseltään.
Tietojen siirrot ja luovutukset
Säännönmukaiset siirrot ja luovutukset

Henkilötietoja luovutetaan projektin rahoittajan käyttöön. Tiedot ovat jatkuvasti EURA 2014-tietojärjestelmän viranomaiskäyttäjien
käytettävissä projektien hallinnointia ja valvontaa varten. Tietoja voidaan luovuttaa myös tarkastusviranomaisille, tutkijoille sekä
arvioijille.
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Tietojen siirto tai luovuttaminen EU:n tai Euroopan talousalueen (ETA) ulkopuolelle ja sen perusteet

Emme siirrä tai luovuta tietoja EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.
Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyn oikeuksiin liittyvät pyynnöt

Sinulla on oikeus:
• tarkastaa itseäsi koskevat tiedot
• pyytää tietojesi oikaisemista
• vaatia tietojesi poistamista (ei koske lakisääteisiä tehtäviä)
• vaatia henkilötietojesi käsittelyn rajoittamista
• vastustaa henkilötietojesi käsittelyä
• pyytää itse toimittamiesi henkilötietojen siirtämistä
rekisterinpitäjältä toiselle
• oikeus peruuttaa antamasi suostumus, mikäli henkilötietojen
käsittely perustuu suostumukseen
• olla joutumatta automaattisen päätöksenteon kohteeksi

Rekisteröidyn oikeuksiin liittyvät pyynnöt osoitetaan:
Oulun kaupungin kirjaamo
PL 71
90015 Oulun kaupunki
Käyntiosoite: Kansankatu 55 A

Postiosoite
Oulun kaupunki
Kirjaamo
PL 71, 90015 Oulun kaupunki

Käyntiosoite
Kansankatu 55 A
Oulu

Sähköinen pyyntö osoitetaan:
kirjaamo@ouka.fi
Rekisteröidyllä on oikeus saattaa asia tietosuojavaltuutetun
käsiteltäväksi, jos rekisteröity katsoo, että häntä koskevien
henkilötietojen käsittelyssä rikotaan sitä koskevaa lainsäädäntöä.
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