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TIETOSUOJASELOSTE
Seloste henkilötietojen käsittelystä ja rekisteröidyn oikeuksista
EU:n yleinen tietosuoja-asetus (2016/679) ja tietosuojalaki (1050/2018)
Palvelun nimi: KULTTUURIPALVELUT
Tiedonanto laadittu: 15.4.2022
1. Rekisterinpitäjä
Kontiolahden kunta (y-tunnus 0169048-8)
Sivistyslautakunta
Keskuskatu 8, 81100 Kontiolahti
p. 013 7341
kirjaamo@kontiolahti.fi
2. Rekisterinpitäjän edustajat
Vapaa-aikapäällikkö, p. 0500 180 800
3. Tietosuojavastaava
Tiedonhallintasuunnittelija, p. 050 437 3411, tietosuojavastaava@kontiolahti.fi
Varatietosuojavastaava hallinto-osaston toimistosihteeri, p. 050 437 3414
4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Henkilötietoja käsitellään erilaisten kulttuuritapahtumien ja leirien järjestämiseksi sekä kulttuuriavustusten myöntämiseksi.
5. Henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste
Henkilötietojen käsittely perustuu rekisteröidyn antamaan suostumukseen avustushakemusten ja
osallistumisilmoitusten käsittelyssä. Esiintyjien henkilötietoja käsitellään heidän kanssaan tehtävän
sopimuksen perusteella.
6. Rekisterin tietosisältö
Leirille ja retkille ilmoittautumisen yhteydessä käsitellään nimi- ja osoitetietoa sekä mahdollisia allergia- ja lääkitystietoja. Lisäksi tarvittaessa käsitellään laskutusta varten henkilötunnusta.
Esiintyjien kanssa tehtävissä sopimuksissa käsitellään esiintyjän nimi- ja osoitetietoja ja tilinumeroa.
Kulttuuriavustushakemukset käsitellään sähköisesti ja haun yhteydessä hakijalta kysytään nimi,
osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite ja tilinumero.
7. Säännönmukaiset tietolähteet
Tiedot saadaan rekisteröidyltä itseltään eli tapahtumaan ilmoittautuja antaa tiedot itse, kuten myös
avustuksenhakija. Esiintyjältä kysytään tarvittavat tiedot sopimusta laadittaessa.
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8. Käsittelyssä käytettävät järjestelmät
A. Sähköiset tietojärjestelmät
- miunpalvelut.fi
- asianhallintajärjestelmä
- talousjärjestelmä
- verkkokauppa
B. Manuaalinen aineisto
- leirien ja retkien ilmoittautumislista
- yhteenvetolistat avustusten hakijoista pöytäkirjan liitteeksi
9. Henkilötietojen suojauksen periaatteet
Kontiolahden ICT-palveluista huolehtii Meidän IT ja talous Oy eli Meita.
Käyttöoikeus sähköisiin tietojärjestelmiin on ainoastaan niillä henkilöillä, joiden työtehtävään asian
hoitaminen kuuluu.
Asiakirjoja pidetään lukituissa tiloissa ja asiakirjoihin on rajattu pääsy.
10. Automatisoitu päätöksenteko, mukaan lukien profilointi
Automatisoituja päätöksiä ei tehdä.
11. Tietojen säännönmukaiset luovutukset
Tietoja luovutetaan säännönmukaisesti sivistyslautakunnan jäsenille kulttuuriavustusten hakijoista
kulttuuriavustuksista päättämistä varten. Muutoin tietoja ei säännönmukaisesti luovuteta.
Tietoja voidaan hyödyntää myös sisäisesti tutkimus-, kehitys- ja tilastointitarkoituksiin.
12. Tietojen siirto EU:n tai ETA-alueen ulkopuolelle
Tietoja ei siirretä EU:n tai ETA-alueen ulkopuolelle.
13. Henkilötietojen säilytysaika
Säilytysajat määräytyvät arkistonmuodostus- ja tiedonohjaussuunnitelmien mukaisesti. Tapahtumiin
osallistujien ilmoittautumislistat hävitetään tapahtuman päätyttyä. Kulttuuriavustusten hakijoista
koottu yhteenveto säilytetään pysyvästi pöytäkirjan liitteenä.
14. Rekisteröidyn oikeudet
Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa itseään koskevat henkilötiedot, pyytää tietojensa oikaisemista tai
poistamista, pyytää käsittelyn rajoittamista tai vastustaa käsittelyä ja oikeus pyytää henkilötietojen
siirtämistä järjestelmästä toiseen/rekisterinpitäjältä toiselle. Tietojen poisto-oikeus ei koske lakisääteisiä rekistereitä.
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Rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa antamansa suostumus, mikäli henkilötietojen käsittely perustuu
rekisteröidyn antamaan suostumukseen.
Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus Tietosuojavaltuutetun toimistoon (PL 800, 00521 Helsinki,
tietosuoja@om.fi, p. 029 566 6700), mikäli rekisteröity katsoo, että häntä koskevien henkilötietojen
käsittelyssä on rikottu voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä.
Lomakkeet oikeuksien käyttämistä varten löytyvät kunnantalolta, kunnan kotisivuilta ja osoitteesta
https://miunpalvelut.fi/Kontiolahti
Mahdolliset henkilötietojen käsittelyä koskevat pyynnöt tulee osoittaa tietosuojavastaavalle.

