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Tietosuojaseloste Espoon kaupunki
1. Rekisterin nimi

Sidosryhmärekisteri

2. Rekisterinpitäjä

Espoon kaupunki

3. Rekisterin
vastuuhenkilö

Satu Tyry-Salo, viestintäjohtaja
satu.tyry-salo@espoo.fi

4. Rekisterin
yhteyshenkilö

Espoon kaupungin viestintä
https://www.espoo.fi/fiFI/Espoon_kaupunki/Organisaatio_ja_yhteystiedot/Yhteystiedot/Viestinta
/Viestinta(2283)

5. Organisaation
nimittämä
tietosuojavastaava

Juho Nurmi, tietosuojavastaava

juho.nurmi@espoo.fi

6. Henkilötietojen
käsittelyn
tarkoitukset ja
käsittelyn
oikeusperuste

Rekisterin henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena on välittää tietoa ja
kutsuja Espoon kaupungin sidosryhmille.

7. Rekisterin tietosisältö Rekisteröidyistä kerättään perusyhteystiedot: nimi, edustamansa
(kuvaus
yhteisö/työpaikka, osoite, sähköpostiosoite
rekisteröityjen
ryhmistä ja
henkilötietoryhmistä)
8. Henkilötietojen
tietolähteet
9. Henkilötietojen
vastaanottajat tai
vastaanottajaryhmät

Tietoja kerätään esimerkiksi kaupungin kanssa tehdyn sopimuksen tai
muun yhteistyön perusteella sekä julkisista tiedoista (esimerkiksi
Espoossa toimivat yritykset)
Wieteri-lehden ja Espoo-lehden postiosoiterekisteri luovutetaan
numerokohtaisesti PunaMusta-kirjapainolle, joka huolehtii lehden
postituksesta ja hävittää osoiterekisterin käytön jälkeen. Samoin toimitaan
myös muiden painotuotejakeluissa käytettävien sopimuspainojen kanssa.
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Henkilötietoja ei siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen (ETA)
10. Tietojen siirto EU:n
tai ETA:n ulkopuolelle ulkopuolelle.

11. Tietojen säilytysajat

Yhteistyöpainoille toimitettavat osoiterekisterit hävitetään heti aineiston
postittamisen jälkeen.

12. Rekisterin
ylläpitojärjestelmät ja
suojauksen
periaatteet

Henkilötietorekisterit säilytetään sähköisesti excell-tiedostoina kaupungin
henkilöstön tietosuojatuilla työkoneilla.
Tiedostojen käyttöoikeudet perustuvat henkilökohtaisiin käyttöoikeuksiin ja
niiden käyttöä valvotaan. Käyttöoikeudet myönnetään tehtäväkohtaisesti.
Jokainen käyttäjä hyväksyy Espoon kaupungin tietojen ja
tietojärjestelmien käyttö- ja salassapitositoumuksen.

13. Tietojen
tarkastusoikeus

14. Oikeus tiedon
oikaisemiseen

Rekisteröidyllä on mahdollisuus ilmoittaa kunkin postituksen yhteydessä,
jos hän ei halua jatkossa vastaanottaa vastaavanlaisia kutsuja tai
aineistoa kaupungilta, jolloin rekisterin yhteyshenkilö poistaa henkilötiedot.
Tietopyyntö osoitetaan rekisterin yhteyshenkilölle.

Virheelliset tiedot oikaistaan. Oikaisupyyntö osoitetaan
rekisterin yhteyshenkilölle.

15. Oikeus tehdä valitus
Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle, erityisesti
siinä jäsenvaltiossa, jossa hänen vakinainen asuinpaikkansa tai
työpaikkansa on taikka jossa väitetty rikkominen on tapahtunut, jos
rekisteröity katsoo, että häntä koskevien henkilötietojen käsittelyssä
rikotaan tätä asetusta, sanotun kuitenkaan rajoittamatta muita
hallinnollisia muutoksenhakukeinoja tai oikeussuojakeinoja. Oikeus
perustuu EU:n yleisen tietosuoja-asetukseen (2016/679 artikla 77).

16. Muut mahdolliset
oikeudet

Pyynnöt osoitetaan rekisterin yhteyshenkilölle.
Oikeus tietojen poistamiseen (tietosuoja-asetus art. 17)
Rekisteröidyllä on oikeus saada rekisterinpitäjä poistamaan rekisteröityä
koskevat henkilötiedot ilman aiheetonta viivytystä edellyttäen, että jokin
tietosuoja-asetuksen artiklan 17 momentin 1 edellytyksistä täyttyy.
Oikeutta tietojen poistamiseen ei ole mm. jos lakisääteisen velvoitteen
noudattaminen edellyttää tietojen käsittelyä tai jos käsittely tapahtuu
yleistä etua koskevan tehtävän suorittamista tai rekisterinpitäjälle
kuuluvan julkisen vallan käyttämistä varten.
Oikeus pyytää käsittelyn rajoittamista (tietosuoja-asetus art. 18)
Rekisteröidyllä on oikeus siihen, että rekisterinpitäjä rajoittaa
henkilötietojen käsittelyä, jos jokin 18 artiklan 1 mom. a)-d) kohdan
edellytyksistä täyttyy.
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Vastustamisoikeus (tietosuoja-asetus art. 21)
Rekisteröidyllä on oikeus henkilökohtaiseen erityiseen tilanteeseensa
liittyvällä perusteella milloin tahansa vastustaa häntä koskevien
henkilötietojen käsittelyä, joka perustuu yleistä etua koskevan tehtävän
suorittamiseen tai rekisterinpitäjälle kuuluvan julkisen vallan käyttämiseen.
Rekisterinpitäjä ei saa enää käsitellä henkilötietoja, paitsi jos
rekisterinpitäjä voi osoittaa, että käsittelyyn on olemassa huomattavan
tärkeä ja perusteltu syy.
Jos henkilötietoja käsitellään suoramarkkinointia varten, rekisteröidyllä on
oikeus milloin tahansa vastustaa häntä koskevien henkilötietojen
käsittelyä tällaista markkinointia varten, mukaan lukien profilointia silloin
kun se liittyy tällaiseen suoramarkkinointiin. Jos rekisteröity vastustaa
henkilötietojen käsittelyä suoramarkkinointia varten, niitä ei saa enää
käsitellä tähän tarkoitukseen.
Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen (tietosuoja-asetus art. 20)
Rekisteröidyllä on oikeus siirtoon vain silloin, jos käsittely perustuu
suostumukseen tai sopimukseen, ja jos käsittely suoritetaan
automaattisesti. Rekisteröidyn oikeutta siirtää tiedot järjestelmästä toiseen
ei sovelleta käsittelyyn, joka on tarpeen yleistä etua koskevan tehtävän
suorittamiseksi tai rekisterinpitäjälle kuuluvan julkisen vallan
käyttämiseksi.
Jos tietojenkäsittely perustuu suostumukseen, rekisteröidyllä on oikeus
peruuttaa suostumuksensa milloin tahansa.

ESPOON KAUPUNKI • 02070 ESPOON KAUPUNKI • WWW.ESPOO.FI
ESBO STAD • 02070 ESBO STAD • WWW.ESBO.FI

