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Tietosuojaseloste
Rekisterin nimi

1.

Nuorisotyöntekijöiden yhteystietorekisteri

2.

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on:
1.

2.

3.

Kerätä etsivää nuorisotyötä tekevien organisaatioiden ja
henkilöiden yhteystietoja, jotta kyseistä toimintaa tarvitsevat
voisivat helposti tavoittaa oman alueensa etsivät. Rekisterin
avulla myös ylläpidetään postituslistaa.
Kerätä ja julkaista kunnallisen nuorisotyön alueellisten
koordinaattoreiden yhteystiedot, jotta alueelliset
koordinaattorit olisi helppo löytää ja tavoittaa.

Henkilötietojen käsittelyn yleiset oikeusperusteet

Henkilötietojesi käsittely perustuu yleisen tietosuoja-asetuksen (EU
2016/679) 6 artiklan 1 kohdan e alakohdanmukaiseen yleistä etua
koskevan tehtävän suorittamiseen ja aluehallintovirastoille kuuluvan
julkisen vallan käyttämiseen. Tätä perustetta täydentää tietosuojalain
(1050/2018) 4 §:n 2 kohta.

4.

Henkilötietojen käsittelyn oikeusperusteet

Nuorisolaki

5.

Rekisterissä olevat henkilötiedot

Rekisteriin tallennettavia tietoja ovat: henkilön nimi, organisaatio,
organisaation toiminta-alue, henkilön työsähköposti, henkilön
työpuhelin, organisaation verkkosivu, muut yhteydenpitotavat,
organisaation osoite, maakunta ja AVI-alue.
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Henkilötietojen säännölliset tietolähteet

Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan organisaatioilta pääsääntöisesti
verkkokyselyn välityksellä, muuten sähköpostilla tai puhelimitse.

7.

Henkilötietojen säännölliset luovutukset

Tietoja ei luovuteta säännöllisesti, mutta tiedot ovat avoimesti saatavilla
internetissä osoitteissa:
etsivät nuorisotyöntekijät:
www.entit.fi ja www.aikalisatoiminta.fi
kunnallisen nuorisotyön aluekoordinaattorit:
https://avi.fi/tietoa-meista/tehtavamme/opetus-jakulttuuri/nuorisotoimi/kunnallinennuorisotyo

8.

Henkilötietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Henkilötietoja ei siirretä EU/ETA-alueen ulkopuolelle.

9.

Henkilötietojen säilytysaika

Tietoja säilytetään niin kauan, kun nuorisotyöntekijä toimii
asianomaisessa roolissaan. Kuitenkin tietoja säilytetään lopettamisen
jälkeen kalenterivuoden loppuun.

10. Henkilötietojen suojauksen periaatteet
Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien
avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Kun rekisteritietoja
säilytetään Internet-palvelimilla, niiden laitteiston fyysisestä ja
digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti.

11.

Henkilötietojen automaattisen käsittelyn ja profiloinnin
olemassaolo

Henkilötietojen käsittelyyn ei liity automaattista päätöksentekoa tai
profilointia.
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12. Rekisterinpitäjä
Tämän ilmoituksen mukaiset aluehallintovirastojen tehtävät on
keskitetty valtakunnallisesti yhdelle aluehallintovirastolle, joka vastaa
rekisterinpitäjänä henkilötietojesi käsittelystä. Tämän ilmoituksen
mukainen rekisterinpitäjä on:
Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto
Toimivalta-alue: valtakunnallinen
Käyntiosoite: Wolffintie 35, Vaasa
Postiosoite: PL 5, 13035 AVI
Puhelinvaihde: 0295 018 450
Kirjaamo: kirjaamo.lansi(at)avi.fi

13. Yhteystiedot oikeuksiesi käyttämiseen
Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto
Käyntiosoite: Wolffintie 35, Vaasa
Postiosoite: PL 5, 13035 AVI
Puhelinvaihde: 0295 018 450
Kirjaamo: kirjaamo.lansi(at)avi.fi

14. Henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeutesi
Oikeus saada tietoa henkilötietojen käsittelystä
Sinulla on oikeus saada tietoa mm. siitä, mihin tarkoituksiin
käsittelemme henkilötietojasi ja millä tavalla sen teemme. Tämän
ilmoituksen tavoitteena on antaa sinulle kokonaiskuva tämän
ilmoituksen kohteena olevasta henkilötietojenkäsittelystä
aluehallintovirastossa. Jos koet, että tämä ilmoitus ei anna sinulle
tavoittelemaamme kokonaiskuvaa, olemme epäonnistuneet
tavoitteessamme. Tässä tapauksessa ja aina silloin, kun sinulla on
kysyttävää aluehallintovirastojen henkilötietojen käsittelystä, voit olla
yhteydessä aluehallintovirastojen tietosuojavastaavaan (ks.
yhteystiedot alla).
Oikeus saada pääsy omiin tietoihisi
Voit pyytää ja saada jäljennöksen sinusta tallennetuista henkilötiedoista
lähettämällä allekirjoitetun tietopyyntölomakkeen kirjeellä tai

[Diaarinumero]

4 (5)

sähköpostitse aluehallintoviraston kirjaamoon (ks. yhteystiedot
kohdassa 13). Toteutamme pyyntösi, ellei meillä ole lainmukaista
perustetta kieltäytyä oikeutesi toteuttamisesta. Sinulla on oikeus saada
tietoa siitä, käsittelemmekö sinua koskevia henkilötietoja
toiminnassamme. Mikäli emme käsittele henkilötietojasi, on sinulla
oikeus saada tieto myös tästä.
Lomake: Henkilötietojen tarkastuspyyntö
Lähetä kirjallinen pyyntösi aluehallintoviraston kirjaamoon (ks.
yhteystiedot yllä).
Tietojen oikaiseminen tai täydennys
Jos havaitset, että tietosi ovat puutteellisia tai virheellisiä, voit pyytää
niiden korjaamista. Tällaisessa tapauksessa
pyydämme sinua ilmoittamaan, mikä tieto on virheellinen ja miten
tietoja tulisi muuttaa, tai kertomaan, mikä tieto pitäisi täydentää ja
miten.
Lomake: Henkilötietojen korjaamis- ja rajoitusvaatimus
Lähetä kirjallinen tietojen oikaisupyyntö aluehallintoviraston kirjaamoon
(ks. yhteystiedot yllä).
Käsittelyn rajoittaminen
Jos käsittelemämme sinua koskevat tiedot ovat mielestäsi virheellisiä,
niitä käsitellään lainvastaisesti tai olet vastustanut tietojesi käsittelyä,
voit pyytää meitä rajoittamaan tietojesi käsittelyä.
Lomake: Henkilötietojen korjaamis- ja rajoitusvaatimus
Tällöin voimme käsitellä tietojasi vain sinun suostumuksellasi jos
tarvitsemme tietoja oikeusvaateen laatimisen, esittämisen tai
puolustamisen takia yleisen edun vuoksi, tai jonkun toisen henkilön
oikeuksien suojaamiseksi. Mikäli rajoitamme tietojen käsittelyä pyyntösi
perusteella, olemme velvollisia mahdollisuuksien mukaan ilmoittamaan
rajoituksesta kaikille niille, joille tietoja on aikaisemmin luovutettu.
Lähetä kirjallinen tietojen rajoitusvaatimus aluehallintoviraston
kirjaamoon (ks. yhteystiedot yllä).
Oikeus vastustaa henkilötietojen käsittelyä
Sinulla on oikeus vastustaa suorittamaamme henkilötietojen käsittelyä.
Voit tehdä sen milloin tahansa henkilökohtaiseen erityiseen tilanteeseesi
liittyvällä perusteella. Tällöin emme enää saa käsitellä henkilötietojasi,
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paitsi jos käsittelyyn on olemassa huomattavan tärkeä ja perusteltusyy,
joka syrjäyttää sinun etusi, oikeutesi ja vapautesi, tai jos tietojen
käsittely on tarpeen oikeusvaateenlaatimiseksi, esittämiseksi tai
puolustamiseksi. Lähetä kirjallinen ja perusteltu vaatimuksesi
aluehallintoviraston kirjaamoon (ks. yhteystiedot yllä).
Henkilötietojen käsittelyä koskeva valitus tai kantelu
Yhteystiedot: Tietosuojavaltuutetun toimisto
Tarvittaessa voit valittaa tai tehdä kantelun tietojesi käsittelystä
tietosuojavaltuutetulle. Suosittelemme kuitenkin olemaan ensin
yhteydessä aluehallintovirastojen tietosuojavastaavaan (ks.
yhteystiedot alla).
Yleistä lisätietoa rekisteröidyn oikeuksista löydät tietosuojavaltuutetun
toimiston verkkosivuilta.

15.

Aluehallintovirastojen tietosuojavastaavan yhteystiedot

Henna Pekkanen
+358 (0) 295 018 015
tietosuoja(at)avi.fi
Aluehallintovirastojen tietosuojavastaavaan voit olla yhteydessä, mikäli
tarvitset lisätietoja aluehallintovirastojen suorittamaan henkilötietojen
käsittelyyn liittyen. Henkilötietojesi käsittelyä koskevien oikeuksiesi
käyttämiseen liittyvissä asioissa voit olla yhteydessä aluehallintoviraston
kirjaamoon, jonka yhteystiedot löydät yltä. Mikäli asiasi koskee jonkin
muun organisaation kuin aluehallintoviraston suorittamaa
henkilötietojesi käsittelyä, tulee Sinun olla yhteydessä ensisijaisesti
asianomaiseen organisaatioon tai sen tietosuojavastaavaan.

