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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: Toimistosihteeri Hanna Kuvaja
	Muut yhteystiedot: Tietosuojavastaava, Marja Kosunen, marja.kosunen@varkaus.fi
	i: Yhteisöille maksettavat kesätyöllistämisen tuet yli 14-vuotiaan koululaisen tai opiskelijan työllistämisestä.
	ötietojen: Tarkistetaan, että työnantaja ja kesätyöntekijä täyttävät kesätyöllistämisen tuen myöntämisen edellytykset. Tietojen käsittely perustuu lakisääteiseen viranomaistoimintaan. 
	5: Yrittäjän ja kesätyöllistettävän tiedot: 
Yritys: Nimi, y-tunnus, osoite, yhteyshenkilö, puhelin, sähköposti, pankkiyhteystiedot.Kesätyöllistetty nuori: Nimi, henkilötunnus, osoite, opiskelupaikka, työssäoloaika, maksettu palkka. 
	nimi: Hallinto
	yhteystiedot:   hanna.kuvaja@joroinen.fi
	rekisteristavastaava: Talous- ja hallintojohtaja Vesa Ellonen
	8: Tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle
	7: Tietoja ei luovuteta.
	6: Kesätyöllistämisen tukea hakevan yhteisön työnhakijarekisteri.
	a_paperinen_aineisto: Paperilla vastaanotetut nimilistat: Säilytys lukitussa kaapissa. Maksatuslaskemat säilytetään lukitussa kapissa.
	b_sähköinen_aineisto: Sähköinen aineisto säilytetään palvelimella. Käyttöoikeudet määräytyvät työtehtävien mukaisesti. Sisäänkirjautuminen henkilökohtaisella käyttäjätunnuksella ja salasanalla. 
	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: 12.8.2022


