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1 
Rekisterinpitäjä 

Nimi
Joroisten kunta     /
Osoite
Lentoasemantie 130
79600 Joroinen  
 

Rekisteriasioista vastaava henkilö

 
 

2 
Yhteyshenkilö 
rekisteriä 
koskevissa 
asioissa 

Nimi 
 

 
Muut yhteystiedot 
 

4
Henkilötietojen
käsittelyn
tarkoitus

5
Rekisterin
tietosisältö

3
Rekisterin nimi

Yhteystiedot

Yhdistetty rekisteriseloste ja informointiasiakirja

HEINONENJ
Leima
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8
Tietojen siirto
EU:n tai ETA:n
ulkopuolelle

7
Tietojen
säännön-
mukaiset
luovutukset

6
Säännön-
mukaiset
tietolähteet

9 a) Paperinen aineisto

9 b) Sähköinen aineisto

9
Rekisterin
ylläpitojär-
jestelmät
ja
suojauksen
periaat-
teet

HEINONENJ
Leima



13
Muut
henkilötietojen
käsittelyyn
liittyvät
oikeudet

12
Oikeus vaatia
tietojen
poistamista

11
Oikeus vaatia
tiedon
korjaamista

10
Tarkastusoikeus
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Tietosuojaseloste laadittu
(pp.kk.vvvv)

HEINONENJ
Leima


	ö: Pia Mäkeläinen
	Muut yhteystiedot: Tietosuojavastaava, Marja Kosunen, marja.kosunen@joroinen.fi
	i: Joroisten kunnan ruokapalveluiden erityisruokavalion henkilörekisteri
	ötietojen: Rekisteriin kerätään tiedot erityisruokavaliosta ja henkilötiedoista.
	5: Seuraavat tiedot kunnallisen varhaiskasvatuksen ja koulutoimen piirissä olevista lapsista, esioppilaista,perusopetuksen ja lukion oppilaista sekä henkilökunnasta- erityisruokavalio- nimi- syntymäaika- yhteystiedot (alaikäisen huoltaja)- yksikköTiedot kirjataan jokaisen omalla nimellä ja lähteviin aterioihin myös yksikkökohtaisesti, jotta erityisruokavalio on kohdennettavissa varmasti oikeaan henkilöön.
	nimi: Tekninen lautakunta
	yhteystiedot: pia.makelainen@joroinen.fi
	rekisteristavastaava: Puhtaus-ja ruokapalvelupäällikkö Pia Mäkeläinen
	8: Tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle
	7: 1 kpl rekisteröidyn ateriapalvelua hoitavalle valmistuskeittiölle ja 1 kpl rekisteröidyn ateriapalvelua hoitavalle palvelukeittiölle.
	6: - erityisruokavaliota tarvitseva henkilö- erityisruokavaliota tarvitsevan huoltajat- päiväkodin tai koulun henkilöstö- kouluterveydenhoitaja, lääkäri, ravitsemusterapeutti
	a_paperinen_aineisto: Erityisruokavaliolomake  säilytetään keittiössä emännän työhuoneessa. Työhuoneen ovi lukitaan toiminnan päätyttyä.Tietoa luovutetaan ainoastaan virkakäyttöön (opettaja) tai rekisteröidyn huoltajalle tai rekisteröidylle itselleen.Lomakkeisiin on pääsy ainoastaan niillä henkilöillä, joille se työtehtävien hoitamisen vuoksi on tarpeen. Kaikkia käsittelijöitä sitoo vaitiolovelvollisuus.Manuaalinen aineisto päivitetään joka syksy, jolloin vanhat lomakkeet hävitetään. Tällä tavoin rekisterissä on ainoastaan ajantasainen ja tarpeellinen tieto.
	b_sähköinen_aineisto: Ei aineistoa sähköisessä muodossa.
	13: Mikäli tietopyynnöstä kieltäydytään, siitä annetaan kirjallinen kieltäytymistodistus ja rekisteröidyllä on oikeus saattaa asia tietosuojavaltuutetun käsiteltäväksi osoitteella: Tietosuojavaltuutetun toimisto, PL 315, 00181 Helsinki.
	10: Jokaisella on oikeus tarkastaa omat tietonsa. Ellei hänellä ole pääsyä järjestelmään, henkilö voi osoittaa tarkastuspyynnön tietosuojavastaavalle henkilökohtaisella käynnillä tai kirjallisesti. 

Alaikäisen henkilön tarkastusoikeutta käyttää hänen virallinen huoltajansa. 

	11: Jokaisella on oikeus korjata tai pyytää korjaamaan omia virheellisiä tietojaan. Tarkastuspyyntö tehdään henkilökohtaisella käynnillä tai omakätisesti allekirjoitetulla tai muulla tavalla varmennetulla asiakirjalla. Pyyntö osoitetaan tietosuojavastaavalle.
	12: Henkilö voi pyytää poistamaan omat tietonsa. Tarkastuspyyntö tehdään henkilökohtaisella käynnillä tai omakätisesti allekirjoitetulla tai muulla tavalla varmennetulla asiakirjalla. Pyyntö osoitetaan tietosuojavastaavalle.
	144: 19.4.2018


