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Kouluruoan hakuun liittyvän ilmoittautumisen
varmistaminen.
Henkilötiedot tarvitaan, jotta noutopisteellä voidaan
varmistaa hakijan olevan oikeutettu saamaan
kouluruokakassi.
Oppilaan nimi, oppilaan syntymäaika, erityisruokavalio,
oppilaan koulu tai päiväkoti, noutokoulu, ilmoittaja sekä
ilmoittajan puhelinnumero.
Ilmoittautuminen tapahtuu lomakkeella, puhelimella tai
sähköpostilla.
A. Sähköiset tietojärjestelmät
Henkilötietoja käsitellään seuraavien tietojärjestelmien
avulla:
- GEST-toiminnanohjausjärjestelmä
- Excel – ylläpitäjä
- Webropol
B. Manuaalinen aineisto
- varalle tulostettu lista
Sähköiseen järjestelmään pääsee kirjautumaan vain
henkilökohtaisella tunnuksella. Tulosteet ovat vain
sähköiseen järjestelmän häiriön varalta, ja tulosteita
säilytetään lukitussa paikassa.
Automatisoituja päätöksiä ei tehdä.
Henkilötietoja ei luovuteta Joensuun kaupungin
ulkopuolisille työntekijöille.
Tietoja ei siirretä EU:n tai ETA-alueen ulkupuolelle.
Tietoja säilytetään vain sen aikaa kun niitä tarvitaan
seurannan, laskutuksen sekä raportoinnin osalta.
Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa itseään koskevat
henkilötiedot.
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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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