TIETOSUOJASELOSTE JA INFORMOINTILOMAKE
Henkilötietolaki (523/1999) 10 § ja 24 §
Tällä lomakkeella ovat sekä tietosuojaselosteen tiedot (HetiL 10 §) että rekisteröidyille annettava
informaatio henkilötietojen käsittelystä (HetiL 24 §).

1a
Rekisterinpitäjä

2
Yhteyshenkilö rekisteriä
koskevissa
asioissa

Nimi
Kunnanhallitus
Osoite
Keskustie 9, 23310 TAIVASSALO
Muut yhteystiedot (esim. puhelin virka-aikana, sähköpostiosoite)
e-mail: kirjaamo@taivassalo.fi
Nimi
Peruspalvelujohtaja
Osoite
Keskustie 9, 23310 Taivassalo
Muut yhteystiedot (esim. puhelin virka-aikana, sähköpostiosoite)
050 387 3353

3
Rekisterin
Nimi

Lastenvalvojan asiakkuudet

4
Henkilötietojen käsittelyn
tarkoitus

Isyyden tunnustamiseen, lapsen elatukseen, huoltoon ja tapaamiseen liittyvä
selvittäminen.
Tilastointi.

5
Rekisterin
tietosisältö

6
Säännönmukaiset tietolähteet

-nimi, henkilötunnus, osoite, puhelinnumero, sähköposti
-asuinpaikka, huoltajuustiedot, tulotietoja
-olosuhdetietoja
-sopimusten ja päätösten vaatimat tiedot

Asiakasta koskevat tulostetut asiakirjat THL:n verkkosivuilta ja maistraatista.
Asiakkaan antamatieto.
Muualta tietoja voidaan hankkia vain asiakkaan tai hänen edustajansa nimenomaisella
suostumuksella
Sosiaalihuollon asiakkaan asemaa ja oikeuksia koskevan lain 812/2000 20-21 §:ien
nojalla

7
Tietojen
Asiakkaan pyynnöstä hänelle toimitetaan kopio sopimuksista ja päätöksistä.
säännönmukai- Vuosittain THL:lle tilastoraportti joka ei sisällä henkilötietoja.
set
luovutukset
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8
Tietojen
siirto EU:n
tai ETA:n
ulkopuolelle
9
Rekisterin
suojauksen
periaatteet

Tietoja ei luovuteta EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

A Manuaalinen aineisto
B ATK:lla käsiteltävät tiedot
Manuaaliasiakirjat säilytetään lukollisissa tiloissa niissä toimintayksiköissä, jossa ne ovat
syntyneet.
Sosiaalihuollon asiakirjat, jotka sisältävät tietoja sosiaalihuollon asiakkaasta tai muusta
yksityisestä henkilöstä, ovat salassa pidettäviä ja henkilökunnalla on
vaitiolovelvollisuus.

10
Tarkastusoikeus

11
Oikeus vaatia
tiedon
korjaamista
12
Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Tarkastuspyynnöissä käytettäviä lomakkeita on saatavissa kunnan internet-sivuilta
www.taivassalo.fi
tai vierailemalla henkilökohtaisesti kunnanvirastolla.
Korjaamispyynnöissä käytettäviä lomakkeita on saatavissa kunnan internet-sivuilta
www.taivassalo.fi
tai vierailemalla henkilökohtaisesti kunnanvirastolla.

Kyseessä on lakisääteinen rekisteri, josta oikeutta tietojen poistamiseen ei ole.
Asiakastiedot ovat salassa pidettäviä. Asiakastietoja ei saa luovuttaa sivullisille muutoin
kuin asiakkaan tai hänen laillisen edustajansa suostumuksella tai siihen oikeuttavan
lainsäännöksen nojalla.
Rekisterissä ei tapahdu tietojen automaattista käsittelyä tai profilointia.
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