TIETOSUOJASELOSTE
Seloste henkilötietojen käsittelystä ja
rekisteröidyn oikeuksista
EU:n yleinen tietosuoja-asetus (2016/679)
Rekisterin/palvelun nimi: Joensuun kaupungin verkkokauppa MyCashFlow
Tiedonanto laadittu (pvm): 3.5.2019
1. Rekisterinpitäjä

2. Rekisterinpitäjä edustaja(t)
3. Tietosuojavastaava

4. Henkilötietojen käsittelyn
tarkoitus
5. Henkilötietojen käsittelyn
oikeusperuste
6. Rekisterin tietosisältö

Joensuun kaupunki
PL 59
80101 JOENSUU
Puh. 013 267 7111
Nuorisotyön koordinaattori Annu Jantunen
annu.jantunen@joensuu.fi
0505964560
Nimi: Anne Keränen
Matkapuhelin: 0504410233
Sähköposti: tietosuojavastaava@joensuu.fi
Käyntiosoite: Lastaustie 2, 82200 Hammaslahti
Joensuun kaupungin nuorisopalveluiden leiri- ja retkiilmoittautuminen.
Mihin tietojen käsittely perustuu? (artikla 6, erityisten
henkilötietoryhmien osalta artikla 9)
- rekisteröidyn antama suostumus
Leiri- ja retki-ilmoittautuneelta
Nimi
Osoitetiedot (katuosoite, talon/rapun/huoneiston
numero)
Postinumero ja postitoimipaikka
Sähköpostiosoite
Kieli
Puhelinnumero
Syntymäaika
Erityisruokavaliot, allergiat ja lääketiedot
Huoltajalta
nimi
puhelinnumero ja sähköpostiosoite

7. Säännönmukaiset tietolähteet
8. Käsittelyssä käytettävät
ylläpitojärjestelmät
9. Henkilötietojen suojauksen
periaatteet

Tiedot säilytetään rekisterissä toistaiseksi. Käyttäjä voi
pyytää tietonsa poistettavaksi, kun hän lopettaa palveluiden
käytön.
Tiedot saadaan asiakkaalta, kun hän ilmoittaa lapsensa
leirille/retkelle. Ilmoittautumisen tekee lapsen/nuoren
huoltaja.
MyCashFlow-verkkokauppa
Excel
Asiakastiedot ovat varauksia tekevien Joensuun kaupungin
työntekijöiden saatavissa eikä niitä anneta ulkopuoliseen
käyttöön.
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10. Automatisoitu päätöksenteko,
mukaan lukien profilointi (EU:n
tietosuoja-asetuksen artikla 22)
11. Tietojen säännönmukaiset
luovutukset
12. Tietojen siirto EU:n tai ETAalueen ulkopuolelle
13. Henkilötietojen säilytysaika
14. Rekisteröidyn oikeudet

Automatisoituja päätöksiä ei tehdä.
Asiakastiedot ovat verkkokauppaa hallinnoivien Joensuun
kaupungin työntekijöiden saatavissa. Tietoja ei luovuteta
ulkopuoliseen käyttöön.
Ei siirretä.
Tiedot poistetaan asiakkaan toiveesta leirin ja/tai retken
jälkeen.
Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa itseään koskevat
henkilötiedot.
Rekisteröidyllä on oikeus pyytää tietojensa oikaisemista tai
poistamista.
Rekisteröidyllä on oikeus pyytää käsittelyn rajoittamista tai
vastustaa käsittelyä.
Rekisteröidyllä on oikeus pyytää henkilötietojen siirtämistä
järjestelmästä toiseen/rekisterinpitäjältä toiselle.
Rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa antamansa suostumus,
mikäli henkilötietojen käsittely perustuu rekisteröidyn
antamaan suostumukseen.
Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus
Tietosuojavaltuutetun toimistoon, mikäli rekisteröity katsoo,
että häntä koskevien henkilötietojen käsittelyssä on rikottu
voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä.
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