TIETOSUOJASELOSTE
Seloste henkilötietojen käsittelystä ja rekisteröidyn oikeuksista
EU:n yleinen tietosuoja-asetus (2016/679)
Rekisterin/palvelun nimi: Rääkkylän kunnan valokuvauskilpailu
Tiedonanto laadittu (pvm): 2.10.2018
1. Rekisterinpitäjä

Rekisterinpitäjän nimi :Rääkkylän kunta
Osoite: Kinnulantie 1
Puhelinnumero:

2. Rekisterinpitäjä edustaja(t)

Rekisterinpitäjän vastuuhenkilö(t)/yhteyshenkilö(t)
Osoite: Heidi Karttunen ja Raita Joutsensaari
Puhelinnumero: 040 105 3002
Sähköpostiosoite: heidi.karttunen@raaakkyla.fi

3. Tietosuojavastaava

Tietosuojavastaavan nimi: Raita Joutsensaari
Osoite: Kinnulantie 1, 82300 Rääkkylä
Puhelinnumero: 040 105 3010
Sähköpostiosoite: raita.joutsensaari@raakkyla.fi

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Tiedot tarkoituksista, joita varten henkilötietoja on määrä
käsitellä.
Valokuvauskilpailun ( 8.10.- 12.11osallistujat )

5. Henkilötietojen käsittelyn
oikeusperuste

Mihin tietojen käsittely perustuu? (artikla 6, erityisten
henkilötietoryhmien osalta artikla 9)
 kilpailuun osallistuminen, rekisteröidyn antama
suostumus.

6. Rekisterin tietosisältö

Kuvataan/luetellaan käsiteltävät henkilötietoryhmät
 henkilön yksilöintitiedot eritellään (nimi ja yhteystiedot)

7. Säännönmukaiset tietolähteet
8. Käsittelyssä käytettävät
ylläpitojärjestelmät

9. Henkilötietojen suojauksen
periaatteet

A. Sähköiset tietojärjestelmät
Henkilötietoja käsitellään seuraavien tietojärjestelmien avulla:
 sähköposti, muistitikku
B. Manuaalinen aineisto
 valokuvanäyttely, henkilötieto
Rekisterinpitämiseen käytettyjen tietojärjestelmien hallinnassa
noudatetaan kunnan tietoturvapolitiikkaa ja –suunnitelmaa.
Teknisesti tietojärjestelmät ja niiden käyttöliittymät on suojattu
mm. palomuurilla ja järjestelmien tiedot varmuuskopioidaan
säännöllisesti ulkopuolisen palveluntuottajan (PTTK) toimesta,
jolta kunnan ICT-palvelut, tietojärjestelmät ja tietotekniset laitteet hankitaan.
A. Sähköinen aineisto

Rekisteriin tallennetut tiedot on suojattu tietoturvallisesti niin,
että niitä pääsee katsomaan vain siihen oikeutettu työntekijä
tai muu henkilö. Pääkäyttäjä hallinnoi käyttäjäoikeuksia.
Tietojärjestelmien käyttöä valvotaan. Järjestelmiin pääsy on rajoitettu ja käyttäjä tunnistetaan käyttäjätunnuksella ja salasanalla.
B. Manuaalinen aineisto
Manuaalisia asiakirjoja säilytetään valvotuissa tiloissa ja lukituissa työpisteissä ja lukittavissa kaapeissa, siten, että sivullisilla
ei ole niihin pääsyä.
Rekisterin salassa pidettävät tiedot, säilytysajat, arkistointi ja
hävittäminen on määritelty kunnan arkistonmuodostussuunnitelmassa.
10. Automatisoitu päätöksenteko,
ei
mukaan lukien profilointi (EU:n
tietosuoja-asetuksen artikla 22)
11. Tietojen säännönmukaiset
ei
luovutukset
12. Tietojen siirto EU:n tai ETA-alueen ei
ulkopuolelle
13. Henkilötietojen säilytysaika
Minkä mukaan säilytysaika määräytyy (pakolliset, laissa
säädetyt säilytysajat tai toimialojen käytännesäännöt)? Eri
henkilötietoryhmille ja/tai eri käsittelytarkoituksille tulisi
tapauskohtaisesti määritellä eri säilytysajat. Tapauksen mukaan
tämä pitää sisällään yleisen edun mukaisen arkistoinnin.

14. Rekisteröidyn oikeudet

Tietojen säilytysajat määräytyvät organisaation
arkistonmuodostussuunnitelman mukaisesti seuraavasti
- tiedot säilyvät niin kauan, kun kuvia käytetään
Kerrotaan, mihin rekisteröidyllä on oikeus sekä kuinka pyyntö
tehdään/kenelle osoitetaan.
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.

