Tietosuojaseloste
Seloste henkilötietojen käsittelystä
ja rekisteröidyn oikeuksista
EU:n yleinen tietosuoja-asetus (2016/679)

Rekisterin/palvelun nimi: Koitto -palvelun asiakasrekisteri
Tiedonanto laadittu:
1. Rekisterinpitäjä

Joensuun kaupunki, Työllisyyspalvelut
Kauppakatu 29, 80100 Joensuu

2. Rekisterinpitäjä edustaja(t)

Riikka Vartiainen, työllisyyspäällikkö
050 434 8641
riikka.vartiainen@joensuu.fi
Joensuun kaupungin tietosuojavastaava
tietosuojavastaava@joensuu.fi

3. Tietosuojavastaava

4. Henkilötietojen käsittelyn
tarkoitus

Joensuun työllisyyspalveluiden asiakkaana olevan
työnhakijan yksilölliseen tilanteeseen sopivien
työpaikkojen etsimiseksi ja välittämiseksi järjestösektorilta

5. Henkilötietojen käsittelyn
oikeusperuste
6. Rekisterin tietosisältö

Rekisteröidyn antama suostumus
Rekisteröidystä rekisteriin tallennetaan seuraavat tiedot:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

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

Nimi,
henkilötunnus
Palkkatukiprosentti
Käytössä olevat palkkatukikuukaudet
Tiedot koulutuksesta ja pätevyyksistä
Työkokemus
Tarpeelliset tiedot työn vastaanottamiseksi
toivomus haettavasta työtehtävästä
työn vastaanottamiseen liittyvät työ- ja
toimintakyvyn rajoitteet
muu asiakkaan toimittama materiaali

Asiakkaalta itseltään
Koitto -asiakasrekisteri
Työntekijöiden henkilökohtaiset käyttäjätunnukset ja
salasanat.
Käyttäjätunnukset myönnetään tehtäväkohtaisesti.
Lokitiedot.

Joensuun kaupunki
Rantakatu 20, 80100 Joensuu | Vaihde 013 267 7111 | y-tunnus 0242746-2

10. Automatisoitu päätöksenteko,
mukaan lukien profilointi (EU:n
tietosuoja-asetuksen artikla 22)
11. Tietojen säännönmukaiset
luovutukset

Ei ole.

Henkilötietojen käsittelijänä toimii Pohjois-Karjalan
Sosiaaliturvayhdistys ry:n kanssa solmitun sopimuksen
perusteella rekisteröidyille sopivia työpaikkoja etsivät
henkilöt. Tietojen käytöstä on sovittu sopimuksella.
Palvelun luonteen mukaisesti tietoja voidaan myös välittää
asiakkaan yksilöllisen tilanteeseen sopiville
työnantajayhdistyksille.

12. Tietojen siirto EU:n tai ETAalueen ulkopuolelle
13. Henkilötietojen säilytysaika
14. Rekisteröidyn oikeudet

Ei
Kunnes palvelu on voimassa.
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.

Joensuun kaupunki / yksikön virallinen nimi
Rantakatu 20, 80100 Joensuu / p. 013 267 7111 / y-tunnus 0242746-2

