
TIETOSUOJASELOSTE  
EU:n tietosuoja-asetus (2016/679) ja 

Tietosuojalaki 1050/2018 

Yhdistetty rekisteriseloste ja 

informointiasiakirja  
1.4.2021  
  

1  

 

1. Rekisterinpitäjä   
Iin Kunta, Hallintopalvelut 
Jokisuuntie 2, 91101 Ii 
Puh. 050 3103 458   
sähköposti: kirjaamo@ii.fi 
  

2. Rekisterin 
yhteyshenkilö ja 
tietosuojavastaava  

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa 
Penttilä Saara 
Puh. 040 838 1282 
sähköposti: saara.penttila@ii.fi 
  
Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa tietosuoja-asioissa 
Hirvikoski Viivi 
Puh. 050 310 3461 
Sähköposti: viivi.hirvikoski@ii.fi 
 

3. Rekisterin nimi  Työhyvinvoinnin palvelutarjotin ja osaamisen kehittämisen palvelu 

4. Henkilötietojen 
käsittelyn 
tarkoitus sekä 
käsittelyn  
oikeusperuste 

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus: 

 Henkilöstön työhyvinvoinnin ja osaamisen kehittäminen palvelun 
käyttäjäorganisaatioissa, joita ovat; Iin kunta, Oulunkaaren Kuntayhtymä, 
Pudasjärven kaupunki, Utajärven kunta ja Vaalan kunta. 

 
henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste:  

 Rekisterinpitäjän oikeutettu etu 

 Rekisteröidyn suostumus 
 

5. Rekisterin 
tietosisältö  

 Rekisteröidyn nimi ja yhteystiedot 

 Työhyvinvoinnin palvelutarjottimen sekä palvelun käyttötiedot 

 Hyvinvointi- ja osaamiskyselyiden tiedot 

 Hyvinvointi ja osaamiskyselyiden raportointitiedot 
 

 

6. 
Säännönmukaiset 
tietolähteet  

 Rekisteröity itse 

 Palvelun käytön kannalta pakolliset tiedot rekisteröidyn nimi ja 
yhteystiedot tallentuvat palveluun ensimmäisen kirjautumisen yhteydessä 
käyttäjäorganisaatioiden käytössä olevasta keskitetystä käyttövaltuuksien 
hallinnan tietojärjestelmästä. 
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7. Tietojen  
säännönmu- 
kaiset luovutukset 
ja vastaanottajat  
 
 

 Osaamiskyselyjen vastaukset sekä palvelutilaukset palvelussa luovutetaan 
rekisteröidyn esimiehelle. 

 Koko henkilöstöä koskevat koosteraportit luovutetaan kunkin 
käyttäjäorganisaation toimialajohtajille ja kyseisen organisaation ylimmälle 
johdolle. Koosteraporteissa oleva tieto on anonymisoitua. 

8. Tietojen siirto 
EU:n tai Euroopan 
talousalueen 
ulkopuolelle  

Tietoja ei luovuteta tai siirretä tietoja EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle. 

9. Rekisterin 
ylläpitojärjestelmät 
ja suojauksen 
periaatteet  

Palvelun käyttöliittymä on suojattu henkilökohtaisella käyttäjätunnuksella ja 
salasanalla. Kunkin käyttäjäorganisaation käyttöympäristöt palvelussa ovat 
teknisesti eriytetty. 

10. 
Rekisteritietojen 
säilytys, arkistointi 
ja hävittäminen  

Henkilötietoja säilytetään sen ajan, kun käyttäjä käyttää palvelua rekisteröityneenä 
käyttäjänä, tai rekisterinpitäjän ja palvelutarjoajan välinen palvelusopimus on 
voimassa. 
 
Ne henkilötiedot, joiden käsittelyn oikeusperusteena on suostumus, poistetaan kun 
käyttäjä peruuttaa niiden käsittelyyn antamansa nimenomaisen suostumuksen. 
Suostumuksen peruuttaminen osoitetaan rekisterin yhteyshenkilölle. 
 
Muut henkilötiedot, joiden käsittelyn oikeusperusteena ei ole suostumus, tiedot 
poistetaan kunnittain käyttäjäorganisaation nimetyn pääkäyttäjän toimesta, 
viimeistään puolen vuoden kuluttua siitä kun työ- tai virkasuhde on päättynyt. 
 

11. 
Rekisteröidyn 
informointi  

Rekisterin tietosuojaseloste on julkaistu Iin kunnan internetsivuilla, ja on nähtävillä 
Iin kunnan asiointipisteessä, osoite: Urheiluhalli Iisi Areena, 91101 Ii  
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12. 
Rekisteröidyn 
tarkastusoikeus  

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa itseään koskevat henkilörekisteritiedot 
(henkilötietolaki 26 §).  
  
Sen, joka haluaa tarkastaa itseään koskevat tiedot 26 §:ssä tarkoitetulla tavalla, on  
esitettävä tätä tarkoittava pyyntö rekisterinpitäjälle omakätisesti allekirjoitetussa tai  
sitä vastaavalla tavalla varmennetussa asiakirjassa, tai henkilökohtaisesti 
rekisterinpitäjän luona (Henkilötietolaki § 28, EU:n tietosuoja-asetus).  
Tarkastuspyyntö lähetetään osoitteeseen:  
  
Iin kunta  
Tietosuojavastaava   
Jokisuuntie 2   
91101 Ii  
  
Tarkastusoikeus voidaan evätä ainoastaan poikkeustapauksessa (henkilötietolaki 27 §, 
laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta 11 § 2 mom.).  
  
Jos tarkastusoikeus evätään, rekisteröidylle annetaan kirjallinen kieltäytymistodistus. 
Todistuksesta ilmenevät syyt, joiden vuoksi tarkastusoikeus on evätty. Rekisteröidyllä 
on oikeus saattaa asia tietosuojavaltuutetun ratkaistavaksi osoitteella:   
  
Tietosuojavaltuutetun toimisto  
PL 315  
00181 Helsinki  
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13. 
Rekisteröidyn 
oikeus vaatia 
tiedon 
korjaamista tai 
poistamista  

Rekisterinpitäjän on ilman aiheetonta viivytystä oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn  
vaatimuksesta oikaistava, poistettava tai täydennettävä rekisterissä oleva, käsittelyn 
tarkoituksen kannalta virheellinen, tarpeeton, puutteellinen tai vanhentunut 
henkilötieto (Henkilötietolaki § 29, EU:n tietosuoja-asetus)  
  
Rekisteröidyllä on oikeus vaatia tiedon korjaamista. Tieto korjataan ilman aiheetonta 
viivytystä.  
  
Korjauspyyntö esitetään rekisterinpitäjälle omakätisesti allekirjoitetussa tai  
sitä vastaavalla tavalla varmennetussa asiakirjassa.  
  
Korjauspyyntö lähetetään osoitteeseen:  
  
Iin kunta  
Tietosuojavastaava   
Jokisuuntie 2   
91101 Ii  
  
Rekisteröidyn henkilöllisyydestä varmistutaan ja tarvittaessa se tarkastetaan ennen 
tietojen korjaamista.  
 
Jos tiedon korjaamisesta kieltäydytään, rekisteröidylle annetaan kirjallinen 
kieltäytymistodistus. Todistuksesta ilmenevät syyt, joiden vuoksi vaatimusta ei ole 
hyväksytty. Rekisteröidyllä on oikeus saattaa asia tietosuojavaltuutetun ratkaistavaksi 
osoitteella:   
  
Tietosuojavaltuutetun toimisto  
PL 315  
00181 Helsinki 
 
 
  

14. Kielto-
oikeus  

Rekisteröidyllä on mahdollisuus kieltää rekisterinpitäjältä henkilötietolain 30 §:n 
mukainen toiminta (julkiset nimi- ja osoitetiedot suoramainontaa, etämyyntiä ja 
muuta suoramarkkinointia sekä henkilömatrikkelia ja sukututkimusta varten).  
Rekisterinpitäjä ei harjoita ko. lainkohdan mukaista toimintaa, joten erillistä 
kieltopyyntöä ei tarvita.   
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13. Muut 
henkilötietojen 
käsittelyyn 
liittyvät 
oikeudet  

 

  


