
 
 

 

Tietosuojaseloste 

30.6.2021    

Rekisterinpitäjän informointi rekisteröidylle 

EU:n yleinen tietosuoja-asetus (679/2016), artikla 13 

 

Henkilörekisterin tiedot 

1. Rekisterinpitäjä 

Hämeenlinnan kaupunki / Konsernipalvelut 

 

2. Rekisteristä vastaava viranhaltija ja yhteystiedot 

Jouni Jäkkö, tietohallintojohtaja 

jouni.jakko@hameenlinna.fi 

03 621 2244 

 

3. Rekisterin yhteyshenkilö ja yhteystiedot 

Antero Paajanen, ICT-suunnittelupäällikkö  

antero.paajanen@hameenlinna.fi 

050 476 9216 

 

tietosuojavastaava@hameenlinna.fi  

 

4. Rekisterin nimi 

Tietohallinnon kyselyiden henkilötietorekisteri 

 

5. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja oikeusperuste 

- kehittämisideoiden kerääminen 

- mielipidekyselyt 

- palautteet 

 



 
 

 

Rekisteriin tallennetaan rekisteröidyn palautelomakkeella ilmoittamat tiedot, joita 

käytetään yhteydenpitoon vastaajien kanssa. Kyselyyn vastatessaan rekisteröity antaa 

suostumuksensa tietojensa rekisteröintiin ja käsittelyyn.  

 

6. Rekisterin tietosisältö 

Rekisteriin kerätään rekisteröidyn ilmoittamat tiedot: 

 nimi 

 puhelinnumero 

 sähköpostiosoite 

 

7. Henkilötietojen tietolähteet 

Tiedot saadaan rekisteröidyltä itseltään. 

 

8. Henkilötietojen vastaanottajat 

Tietoja käsittelevät ne Hämeenlinnan kaupungin työntekijät, joilla on työnsä 

puolesta siihen peruste. Tietoja ei luovuteta kolmannelle osapuolelle. 

 

9. Rekisterissä olevien tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle 

Ei siirretä. 

 

10. Rekisterin suojauksen periaatteet ja ylläpitojärjestelmä 

Tietojen säilytystä, arkistointia, hävittämistä ja muuta käsittelyä ohjataan 

tiedonohjaussuunnitelmalla sekä tietoturva- ja tietosuojaohjeistuksella. Rekisteriin 

sähköisesti tallennetut tiedot on suojattu niin, että niitä pääsee katsomaan vain siihen 

oikeutettu henkilö. Jokainen käyttäjä hyväksyy tietojen ja tietojärjestelmien käyttöä ja 

salassapitoa koskevan sitoumuksen käyttöoikeudet saadessaan. Tietojärjestelmien käyttöä 

valvotaan ja järjestelmiin pääsee vain käyttäjätunnuksella ja salasanalla. 

 

Rekisterin ylläpitojärjestelmät ovat Webropol ja E-lomake. 

 

11. Henkilötietojen säilytysaika 

Tietoja säilytetään yksi vuosi, jonka jälkeen ne hävitetään. 



 
 

 

 

12. Rekisteröidyn yleiset oikeudet 

Sinulla on oikeus saada tietoa henkilötietojesi käsittelystä, ja mitä tietoja sinusta on 

tallennettu rekistereihin. Jos tiedoissasi on virheitä, sinulla on oikeus vaatia niiden 

oikaisemista tai täydentämistä. Lisäksi sinulla on oikeus vaatia tarpeettomien 

henkilötietojesi poistamista. 

 

Rekisteröidyn oikeudet ja niihin liittyvät lisätiedot 

 

13. Muut mahdolliset rekisteröidyn oikeudet 

 Oikeus tietojen poistamiseen rekisteristä 

 Oikeus pyytää käsittelyn rajoittamista  

 Vastustamisoikeus  

 Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen  

 

Jos epäilet, että tietojesi käsittelyssä on rikottu sitä koskevaa lainsäädäntöä, voit saattaa 

asian valvontaviranomaisen käsiteltäväksi: 

Tietosuojavaltuutetun toimisto 

PL 800, 00531 Helsinki 

029 566 6700 

 

 

 

 

https://www.hameenlinna.fi/hallinto-ja-talous/tietoa-hameenlinnasta/tietosuoja-ja-oikeudet/tarkastuspyynto-ja-oikaisuvaatimus/

