TIETOSUOJASELOSTE

Henkilötietolaki 523/99 10 ja 24 §

Yhdistetty rekisteriseloste ja informointiasiakirja

Laatimispäivämäärä: 26.10.2016

1.

Rekisterinpitäjä

Sivu
1/2

Nimi

Seinäjoen kaupunki, Hyvinvointilautakunta
Yhteystiedot (osoite, puhelin)

PL 215, 60101 Seinäjoki
p. 06 416 2146
2.

Rekisteriasioista
vastaava henkilö ja/tai
yhteyshenkilö

Sarika Kivimäki, erityisliikunnan koordinaattori
Mari Nissinen, toimistosihteeri
Tanja Särkipaju, liikuntapalvelupäällikkö
Yhteystiedot
Kirkkokatu 15, PL 215, 60100 Seinäjoki
p. 06 416 2527, 06 416 2017

3.

Rekisterin nimi

Erityisryhmien uinti- ja kuntosalikortit

4.

Henkilötietojen
käsittelyn tarkoitus
(rekisterin
käyttötarkoitus)

Erityisryhmien uinti- ja kuntosalikorttien myöntämiseen tarvittavien
tietojen käsittely. Käsiteltäviä asiakirjoja ovat erityisryhmien uinti- ja
kuntosalikorttien hakemukset liitteineen sekä päätös kortin
myöntämisestä.

5.

Rekisterin tietosisältö

Manuaalisesti tallennetut tiedot

Nimi, henkilötunnus, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite sekä
asiakkaan antamat kortin myöntämisen perusteet (esim. sairaustiedot).
Hakemuksen liitteinä asiakkaat toimittavat rekisteriin mm.
lääkärintodistuksia ja -diagnooseja ja kelakortin kopioita. Asiakirjat
säilytetään lukitussa kaapissa. Myönnettävät kortit ovat
henkilökohtaisia ja ne toimitetaan nimellä ja syntymäajalla uimahallin
palvelupisteelle, josta asiakas voi kortin lunastaa.
Sähköisesti tallennetut tiedot

Nimi, henkilötunnus, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite sekä
asiakkaan antamat kortin myöntämisen perusteet (esim. sairaustiedot).
Hakemuksen liitteinä asiakkaat toimittavat rekisteriin mm.
lääkärintodistuksia ja -diagnooseja ja kelakortin kopioita.
6.

Säännönmukaiset
tietolähteet

Asiakas ilmoittaa henkilötiedot ja perusteet kortin myöntämiseen
hakiessaan korttia.

7.

Säännönmukaiset
tietojen luovutukset

Ei säännönmukaisia tietojen luovutuksia.

8.

Tietojen siirto EU:n tai
Euroopan talousalueen
ulkopuolelle

Tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.
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9.

Rekisterin suojauksen
periaatteet

Sivu
2/2

Manuaalinen aineisto

Asiakirjat ja rekisteri ovat valvotussa tilassa kansioissa lukitussa
kaapissa.
Asiakirjoja käyttävät erityisliikunnan koordinaattori,
liikuntapalvelupäällikkö ja asiakirjoja käsittelevä toimistosihteeri. Kortin
hakija ei näe muiden hakijoiden hakemuksia.
Sähköinen aineisto

Sähköiset aineistot ovat kaupungin palvelimella, johon pääsy vain
rekisteristä vastaavilla henkilöillä.
Keskeinen lainsäädäntö:
- Henkilötietolaki 6 luku (523/1999)
- Laki viranomaisen toiminnan julkisuudesta 5-6 luku (621/1999)
- Asetus viranomaisen toiminnan julkisuudesta ja hyvästä
tiedonhallintatavasta 1-2 luku (1030/1999)

10. Tarkastusoikeus ja
tarkastusoikeuden
toteuttaminen

Henkilöillä on mahdollisuus halutessaan tarkastaa itseään koskevat
asiakasrekisteritiedot.
Tarkastuspyyntö tehdään henkilökohtaisen käynnin yhteydessä taikka
omakätisesti allekirjoitetulla tai muulla luotettavalla tavalla
varmennetulla asiakirjalla.
Tarkastusoikeudesta päättää liikuntatoimenjohtaja Anne Kotila.
Pyyntö osoitetaan:
Seinäjoen Kaupunki, Liikuntapalvelut
PL 215, 60101 Seinäjoki
Käyntiosoite: Uimahalli-Urheilutalo,
Kirkkokatu 15, 60100 Seinäjoki
Tarkastuspyynnön esittäjän henkilöllisyys tarkistetaan ennen tietojen
antamista. Tiedot antaa asiasta päättäneen määräämä henkilö.

11. Tiedon korjaaminen ja
korjaamisen
toteuttaminen
12. Muut henkilötietojen
käsittelyyn liittyvät
oikeudet

Rekisterissä olevat virheelliset tiedot oikaistaan.
Kortin hakija tekee oikaisupyynnön Liikuntapalveluille (yhteystiedot
kohdassa 2).

