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Digituki Pohjois-Karjala-hankkeen viestintä ja
tiedottaminen, yhteistyö, yhteydenpito, tutkimus.
Tiedot tarvitaan yhteydenpitoon hankkeeseen liittyvissä
asioissa ja digituen kehittämisessä. Henkilötietojen
käsittelyn peruste on rekisteröidyn suostumus.
Kuvataan/luetellaan käsiteltävät henkilötietoryhmät:
Alueellisen digitukiverkoston jäsenet
Hankkeen työryhmien jäsenet
Hankkeen ohjausryhmän jäsenet
Hankkeen yhteistyökumppanit
Hankkeen työntekijät ja muut sidosryhmät.
Henkilöiltä tallennetaan nimi, sähköpostiosoite ja
mahdollinen puhelinnumero sekä tapahtuma- ja
kokousilmoittautumisten yhteydessä mahdolliset
erityisruokavaliot.
Tiedot on saatu henkilöiltä itseltään tai ne on haettu
henkilöiden taustaorganisaatioiden julkisilta verkkosivuilta
tai yhteyshenkilöiltä.
Henkilötietojen keräämiseen edellytyksenä on rekisteröidyn
suostumus. Mikäli henkilön tietoja ei voida tallentaa, hän ei
saa hankkeen yhteydenottoja itselleen.
A. Sähköiset tietojärjestelmät
Henkilötietoja käsitellään seuraavien tietojärjestelmien
avulla:
- Outlookin yhteystietolistat ja ryhmät
- Excel-taulukko
- Webropol
- Teams (Joensuun kaupunki, Digi- ja
väestötietovirasto)
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9. Henkilötietojen suojauksen
periaatteet
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

B. Manuaaliset aineistot
- Osallistujalistat
- Tutkimusaineisto
Sähköisiin tietojärjestelmiin pääsee kirjautumaan vain
projektityöntekijä omilla henkilökohtaisilla tunnuksillaan.
Manuaalinen aineisto säilytetään lukituissa tiloissa.
Automatisoituja päätöksiä ei tehdä.
Henkilötiedot ovat käytössä hankkeen toteuttamiseksi vain
seuraavilla tahoilla: Pohjois-Karjalan maakuntaliitto, Siun
sote, Joensuun kaupunki ja Maaseudun sivistysliiton PohjoisKarjalan aluejärjestö ry.
Henkilötiedot eivät siirry hankkeen ulkopuolelle.
Tietoja ei siirretä EU:n tai ETA-alueen ulkopuolelle.
Henkilötietoja säilytetään hankkeen päättymiseen asti.
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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