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Joensuun kaupungin vanhusneuvosto
Rantakatu 20 Joensuu
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Joensuun kaupungin tietosuojavastaava
Sähköpostiosoite: tietosuojavastaava@joensuu.fi
Kaupungin vanhusneuvoston kokousten koollekutsuminen
sekä ikäihmisiä koskevien tiedotteiden ja erilaisten
materiaalien lähettäminen sähköpostilla vanhusneuvoston
jäsenille. Lisäksi kokouspalkkioiden maksaminen ja
vanhusneuvoston jäsenten henkilötietojen laittaminen
kaupungin nettisivuille kaupunkilaisten mahdollisia
yhteydenottoja varten.
Tietojen käsittely perustuu:
- rekisteröidyn antamaan suostumukseen
- rekisterinpitäjän lakisääteiseen velvollisuuteen
- yleiseen etuun
Käsiteltävät henkilötietoryhmät
- henkilön yksilöintitiedot ( nimi ja yhteystiedot)
- henkilön kokouspalkkiotiedot
Henkilötiedot kerätään rekisteröidyiltä itseltään:
Ilman tietoja vanhusneuvoston toiminta estyy ja
kokouspalkkiot jäävät maksamatta.
A. Sähköiset tietojärjestelmät
Henkilötietoja käsitellään seuraavien tietojärjestelmien
avulla:
- sähköposti-Outlook
- Joensuun kaupungin internet-sivut
- Innofactor Dynasty
- Personec F
Tiedot on suojattu Efetta Oy:n toimesta palomuurein ja
varmuuskopioinneilla sekä kaupungin
tietosuojaohjeistuksen (mm. salassa pidettävät asiat, tilojen
ja tietokoneiden lukitseminen) ja käyttöoikeuksien
rajaamisen avulla.
Automatisoituja päätöksiä ei tehdä.
Meidan IT ja Talous Oy:lle kokouspalkkioiden osalta.
Vanhusneuvoston jäsenet ja heidän yhteystiedot yleisesti
nähtävillä kaupungin internet-sivuilla.
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12. Tietojen siirto EU:n tai ETAalueen ulkopuolelle
13. Henkilötietojen säilytysaika

14. Rekisteröidyn oikeudet

Tietoja ei siirretä EU:n ja ETA-alueen ulkopuolelle.
Tietojen säilytysajat määräytyvät organisaation seuraavasti:
- pöytäkirjat säilytetään pysyvästi
- kokouspalkkiotiedot säilytetään 10 v
- jäsenten yhteystiedot pidetään netissä vanhusneuvoston
toimikauden ajan
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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