Tyhjennä lomake

TIETOSUOJASELOSTE
Henkilötietolaki (523/1999) 10 ja 24§
Lue täyttöohjeet ennen selosteen täyttämistä.
Käytä tarvittaessa liitettä.

1
Rekisterinpitäjä

Laatimispäivä

01.09.2020

Nimi (y-tunnus)

Kärkölän kunta/Nuorisotoimi
Osoite

Virkatie 1, 16600 Järvelä
Muut yhteystiedot (esim. puhelinvirka-aikana, sähköpostiosoite)

Sanna Nevalainen 044 7702 173 / sanna.nevalainen@karkola.fi
Nimi

2
Etsivän nuorisotyön palveluohjaaja, Sanna Nevalainen
Yhteyshenkilö rekisteriä Osoite
koskevissa Virkatie 1, 16600 Järvelä
asioissa
Muut yhteystiedot (esim. puhelinvirka-aikana, sähköpostiosoite)

Sanna Nevalainen 044 7702 173 / sanna.nevalainen@karkola.fi
3
Rekisterin
nimi

Asiakasrekisteri etsivää nuorisotyötä varten

4
Henkilötietoja käsitellään nuorisolain 1285/2016, 12 §:n edellyttämällä tavalla.
Henkilötietojen käsittelyn Salassapitosäännösten estämättä nuoren yhteystiedot luovutetaan etsivää nuorisotyötä
tarkoitus
varten, kun kyseessä on:

- Peruskoulun päättävä nuori, joka ei ole yhteishaussa tai sitä seuranneessa
täydennyshaussa saanut opiskelupaikkaa tai nuori ei vastaanota saamaansa
opiskelupaikkaa tai ei aloita opintojaan.
- Alle 29-vuotias nuori, joka keskeyttää opinnot.
- Nuori, joka vapautetaan varusmies- tai siviilipalveluksesta palveluskelpoisuuden
puuttumisen takia tai joka keskeyttää palveluksen.
- Viranomainen arvioi alle 29-vuotiaalla nuorella olevan tuen tarve.
5
Rekisterin
tietosisältö

Nuoren tiedot kerätään PARent-järjestelmään.
Nuoresta kerätään
- yksilöinti- ja yhteystiedot (esim. nimi, osoite, puhelinnumero, syntymäaika)
- tietoja nuoren asuin- ja elinoloista (asumismuoto, taloudellinen tilanne, työssä/työtön,
opiskelemassa tms.)
- mihin palveluihin nuori on ohjattu
- mitä kautta nuori on ohjautunut etsivän nuorisotyön piiriin
- muu työn kannalta oleellinen tieto

6
Säännönmukaiset
tietolähteet

Nuorisolaki 1285/2016
Henkilötietolaki 523/1999

TIETOSUOJAELOSTE

2

6
Säännönmukaiset
tietolähteet
(jatkoa)
7
- Perusopetuksen päättävä nuori, joka ei ole sijoittunut perusopetuksen jälkeisiin
Tietojen
säännönmu- opintoihin (tietojen luovuttajana on opetuksen järjestäjä, perusopetuksen oppilaanohjaaja)
kaiset luovu- - Nuori, joka alle 29-vuotiaana keskeyttää opinnot ammatillisessa tai lukiokoulutuksessa
tukset

(tietojen luovuttajana on koulutuksen järjestäjä)
- Nuori, joka alle 29-vuotiaana vapautetaan varusmies- ja siviilipalveluksesta
palveluskelpoisuuden puuttumisen takia tai joka keskeyttää palveluksen (tietojen
luovuttajana on sotilaskuraattori)
- Alle 29-vuotias nuori, jonka viranomainen arvioi olevan tuen tarpeessa (tietojen
luovuttajana esim. te-toimiston asiantuntija, sosiaalityöntekijä, sosiaaliohjaaja)

8
Tietojen siir- Tietoja ei luovuteta EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.
to EU:n tai
ETA:n ulkopuolelle
9
Rekisterin
suojauksen
periaatteet

A Manuaalinen aineisto

Sähköiset tietojärjestelmät suojataan käyttäjätunnuksin ja salasanoin henkilötietolain 32 §
mukaisesti.
Paperiset asiakirjat säilytetään lukitussa tilassa nuorisolain 12 §:n 3 momentin sekä
viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain 24 § mukaisesti.
B ATK:lla käsiteltävät tiedot

PARent on excelpohjainen tietokanta. Tiedosto on Kärkölän kunnan tietopalvelimella.
Tietojärjestelmät ovat työntekijäkohtaiset, salasanalla ja käyttäjätunnuksella suojattuja.
Myös PARent tiedosto on salasanalla suojattu. Tiedostoon on pääsy ainoastaan etsivillä
nuorisotyöntekijöillä.

10
Tarkastusoikeus

11
Oikeus vaatia tiedon
korjaamista

Henkilötietolain mukaisesti rekisteröidyllä on oikeus tarkistaa itseään koskevat
henkilörekisteriin talletetut tiedot (Henkilötietolaki 26§) laissa määriteltyjä rajoituksia
lukuun ottamatta. Tietoja haluavan tulee esittää yksilöity tarkastuspyyntö
rekisterinpitäjälle. Pyynnöksi käy omakätisesti allekirjoitettu asiakirja tai
tietosuojavaltuutetun toimistossa laadittu mallilomake. Tiedot voi pyytää myös
henkilökohtaisesti rekisterinpitäjän luona. (Henkilötietolaki 28 §). Asiakkaalla on oikeus
Henkilötietolain
mukaisesti.
nähdä
ja tutustua
itseään koskeviin asiakastietoihin ja pyynnöstä saada niistä kirjalliset
kopiot. Kopioista peritään palvelumaksu.

12
Muut henkilötietojen
käsittelyyn
liittyvät
oikeudet

Tulosta

