TIETOSUOJASELOSTE JA INFORMOINTILOMAKE
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Seloste henkilötietojen käsittelytoimista ja rekisteröidyn oikeuksista EU:n yleinen tietosuoja-asetus
(2016/679) artiklat 12 - 20.
1a
Rekisterinpitäjä

Nimi
Kasvatus-ja sivistyslautakunnat Nousiainen & Mynämäki
Osoite
Hallintokuja 2, 21270 NOUSIAINEN Keskuskatu 21, 23100 MYNÄMÄKI
Muut yhteystiedot (esim. puhelin virka-aikana, sähköpostiosoite)

2
Rekisteriasioista
vastaava henkilö ja
tietosuojavastaava

3
Rekisterin nimi
4
Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja
käsittelyn oikeusperusta

Rekisterin yhteyshenkilö ja yhteystiedot:
Etsivä nuorisotyö: vapaa-aikatoimen päällikkö, Hallintokuja 2, 21270 NOUSIAINEN
Puh. (02) 4391 211 e-mail: nousiaisten.kunta@nousiainen.fi
Nuorten työpajatoiminta:
Puh. 044 435 6952 e-mail: tyopaja@mynamaki.fi
Tietosuojavastaava ja yhteystiedot:
tietosuojavastaava@nousiainen.fi
tietosuoja@mynamaki.fi
puh. 040 135 4512
Etsivän nuorisotyön sekä nuorten työpajatoiminnan asiakasrekisteri
Etsivä nuorisotyö on erityisnuorisotyötä, jonka tavoitteena on olla läsnä nuorten
keskuudessa ja tarjota mahdollisuus turvalliseen ja luottamukselliseen aikuiskontaktiin. Etsivä nuorisotyö etsii nuoren kanssa ratkaisuja nuoren pulmiin ja kysymyksiin
sekä auttaa nuorta saavuttamaan tarvitsemansa palvelut.
Etsivän nuorisotyön ensisijaisena tehtävänä on auttaa alle 29-vuotiaita nuoria, jotka
ovat koulutuksen tai työmarkkinoiden ulkopuolella tai jotka tarvitsevat tukea saavuttaakseen tarvitsemansa palvelut. Etsivä nuorisotyö tarjoaa nuorelle varhaista tukea, jos nuori sitä itse haluaa.
Nuorten työpaja on työttömien 16-29-vuotiaiden nuorten välietappi matkalla koulutukseen ja työelämään. Työpajalla nuori saa säännöllistä valmennusta opiskelu-tai
työpaikan hakuun nuoren omien tavoitteiden mukaisesti. Työpajaohjaaja on tukena
myös nuoren arjen-ja elämänhallinnan taidoissa. Toiminnan keskiössä ovat nuori ja
hänen yksilölliset tavoitteensa.
Nuorten työpajalle voi tulla muun muassa kuntouttavan työtoiminnan tai sosiaalisen
kuntoutuksen sopimuksella. Toimintaan voi osallistua kerran viikossa tai useammin
Mynämäen, Maskun ja Nousiaisten kunnissa. Nuorten työpajatoiminta on TE-keskuksen määrittämää työllistymistä edistävää palvelua.
Henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste on laki tai kunnan itsehallintoon perustuva
tehtävä.
Keskeinen lainsäädäntö:
Nuorisolaki (27.1.2006/ 72)

5
Rekisterin tietosisältö
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Asiakkaan yksilöinti- ja yhteystiedot
Etsivän nuorisotyön & Nuorten työpajatoimintojen palvelun suunnittelua, toteuttamista ja seurantaa varten tarpeelliset tiedot.
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6
Säännönmukaiset
tietolähteet

7
Tietojen
säännönmukaiset
luovutukset

asiakas itse
alaikäisen osalta huoltajat
asiakkaan suostumuksella muut sosiaalihuollon rekisterinpitäjät
nuorisolain 7 c §:ssä määritellyt viranomaiset ja muut julkisoikeudelliset yksiköt, laitokset ja yhteisöt
— Etsivässä nuorisotyössä sekä nuorten työpajatoiminnassa kirjataan, mitä
tietoja ja kenelle nuoresta on annettu. Kirjaamiset tekee etsivä nuorisotyöntekijä tai pajaohjaaja





Etsivän nuorisotyön sekä nuorten työpajatoiminnan yhteydessä nuoresta voi syntyä
sellaista tietoa, joka voi olla tarpeellista luovuttaa edelleen sille palveluntarjoajalle,
jolle nuori ohjataan. Tällaisia nuorta koskevia tarpeellisia tietoja saa luovuttaa edelleen toiselle viranomaiselle vain nuoren tai, jos nuori on alaikäinen, myös hänen
huoltajansa nimenomaisella suostumuksella.
Opetus- ja kulttuuriministeriön ylläpitämät PARent sekä PARty -järjestelmät.
Tietoja ei luovuteta EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

8
Tietojen säilytysajat

Etsivässä nuorisotyössä nuoren tiedot hävitetään heti, kun ne eivät enää ole välttämättömiä häntä koskevan tehtävän hoitamiseksi, viimeistään kuitenkin 4 vuoden
kuluttua asiakkuuden päättymisestä tai kun nuori täyttää 29 vuotta.
Nuorten työpajatoiminnassa tiedot on hävitettävä heti kun ne eivät ole välttämättömiä tehtävien hoitamisessa, kuitenkin viimeistään 4v kuluttua tietojen merkitsemisestä rekisteriin.

9
Rekisterin
suojauksen
periaatteet

A Manuaalinen aineisto
Sijaitsee käsittelynajan pajaohjaajan työhuoneessa. Tieto hävitetään asianmukaisesti heti, kun ne eivät ole välttämättömiä tehtävän hoitamiseksi.
Etsivässä nuorisotyössä ei ole paperista aineistoa.
B Sähköisesti talletetut tiedot
Asiakastiedot kerätään PARent (etsivä nuorisotyö) sekä PARty (nuorten työpajatoiminta)-ohjelmiin, johon pääsy on rajattu tehtäviä hoitaville henkilöille käyttäjätunnuksilla ja salasanoilla.

10
Tietojen tarkastus-,
oikaisu- ja poistamisoikeus (EU:n
yleisen tietosuojaasetuksen artiklat
15 - 17)
29.4.2019

Rekisteröidyllä on oikeus tiedon etsimiseksi tarpeelliset seikat ilmoitettuaan saada
tietää, mitä häntä koskevia tietoja tähän rekisteriin on talletettu tai ettei rekisterissä
ole häntä koskevia tietoja.
Rekisteröidyllä on oikeus vaatia, että rekisterinpitäjä oikaisee ilman aiheetonta viivytystä rekisteröityä koskevat epätarkat ja virheelliset henkilötiedot.

TIETOSUOJASELOSTE JA INFORMOINTILOMAKE
Laadittu /päivitetty 25.4.2019
Seloste henkilötietojen käsittelytoimista ja rekisteröidyn oikeuksista EU:n yleinen tietosuoja-asetus
(2016/679) artiklat 12 - 20.
Rekisterinpitäjän on omasta aloitteestaan tai rekisteröidyn pyynnöstä korjattava,
poistettava tai täydennettävä henkilötietojärjestelmään sisältyviä henkilötietoja,
mikäli ne ovat virheellisiä, tarpeettomia, puutteellisia tai vanhentuneita tietojenkäsittelyn ja -keruun tarkoituksen osalta.
Rekisteröidyn, joka haluaa tarkastaa, oikaista tai poistaa itseään koskevat tiedot
edellisessä kappaleessa kuvatulla tavalla, on esitettävä tätä tarkoittava pyyntö kunnan tietosuojavastaavalle omakätisesti allekirjoitetussa tai sitä vastaavalla tavalla
varmennetussa asiakirjassa.
Tarkastus-, oikaisu- ja poistamispyynnöissä käytettäviä lomakkeita on saatavissa
kuntien internet-sivuilta tai vierailemalla henkilökohtaisesti kunnanvirastolla.
Jollei rekisterinpitäjä hyväksy rekisteröidyn vaatimusta, rekisterinpitäjän on annettava asiasta kirjallinen todistus. Todistuksessa on mainittava myös ne syyt, joiden
vuoksi vaatimusta ei ole hyväksytty ja kerrottava mahdollisuudesta tehdä valitus valvontaviranomaiselle ja käyttää muita oikeussuojakeinoja.
11
Muut henkilötietojen käsittelyyn
liittyvät oikeudet
12
Sisältyykö henkilötietojen käsittelyyn
automaattista päätöksentekoa, kuten
profilointia?
13
Muut henkilötietojen käsittelyyn
liittyvät asiat

14
Rekisteröidyn valitusoikeus (EU:n
yleisen tietosuojaasetuksen artikla
77)
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Alle 18-vuotiaiden nuorten kohdalla ja lastensuojelulain edellytysten täyttyessä tulee Etsivän nuorisotyön tehdä lastensuojeluilmoitus lastensuojeluviranomaisille.

Henkilötietojen käsittelyyn ei sisälly automaattista päätöksentekoa eikä profilointia.

Jos rekisteröidyn pyynnöt ovat ilmeisen perusteettomia tai kohtuuttomia, erityisesti
jos niitä esitetään toistuvasti, rekisterinpitäjä voi joko:
— periä kohtuullisen maksun ottaen huomioon tietojen tai viestien toimittamisesta tai pyydetyn toimenpiteen toteuttamisesta aiheutuvat hallinnolliset kustannukset
— kieltäytyä suorittamasta pyydettyä toimea
Näissä tapauksissa rekisterinpitäjän on osoitettava pyynnön ilmeinen perusteettomuus tai kohtuuttomuus.

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle, jos rekisteröity katsoo, että häntä koskevien henkilötietojen käsittelyssä rikotaan tätä asetusta, sanotun kuitenkaan rajoittamatta muita hallinnollisia muutoksenhakukeinoja tai oikeussuojakeinoja.

