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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: Leena Laitinen
	Muut yhteystiedot: Tietosuojavastaava Marja Kosunen, marja.kosunen@varkaus.fi
	i: Työpajan asiakasrekisteri
	ötietojen: Työpajan asiakaslaskutus kuukausittain.
	5: nimi, osoite, laskutettavat työtunnit kuukaudessa, tehty työ/mitä tehty
	nimi: Työpaja
	yhteystiedot: Mutalantie 4 79600 JOROINEN puh. 040 540 0126leena.laitinen@joroinen.fi
	rekisteristavastaava: Talous- ja hallintojohtaja Vesa Ellonen
	8: Tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.
	7: Työkortit toimitetaan kunnan kirjanpitoon kuukauden päätyttyä laskuttamista varten.
	6: Tiedot tulevat henkilöltä itseltään tai sosiaalitoimen ja edunvalvojan tilaamissa töissä kyseisen tahon työntekijältä.
	a_paperinen_aineisto: Paperinen aineisto (työtuntilistat, työkortit) säilytetään lukitussa tilassa, johon vain pajaohjaajilla ja työpajaesimiehellä on pääsy. Työkortit säilytetään kirjanpidossa lukitussa tilassa, muutoin säilytys 12 v pääarkistossa lukitussa tilassa, jonka jälkeen hävitetään.
	b_sähköinen_aineisto: Exel-taulukko pajaohjaajan tietokoneella, johon pääsee vain henkilökohtaisen käyttäjätunnuksen ja salasanan avulla. Exel-taulukko arkaluonteisesta materiaalista (sosiaalitoimi, edunvalvonta, välitystiliasiakkaat) on työpajaesimiehen tietokoneella, johon pääsee vain henkilökohtaisen käyttäjätunnuksen ja salasanan avulla. 
	13: Mikäli tietopyynnöstä kieltäydytään, siitä annetaan kirjallinen kieltäytymistodistus ja rekisteröidyllä on oikeus saattaa asia tietosuojavaltuutetun käsiteltäväksi osoitteella: Tietosuojavaltuutetun toimisto, PL 800, 00521 Helsinki
	10: Jokaisella on oikeus tarkistaa omat tietonsa. Henkilö voi osoittaa tarkastuspyynnön tietosuojavastaavalle henkilökohtaisella käynnillä tai kirjallisesti.
	11: Jokaisella on oikeus korjata tai pyytää korjaamaan omia virheellisiä tietojaan. Pyyntö tehdään henkilökohtaisella käynnillä tai omakätisesti allekirjoitetulla tai muulla tavalla varmennetulla asiakirjalla. Pyyntö osoitetaan tietosuojavastaavalle.
	12: Henkilö voi pyytää poistamaan omat tietonsa. Pyyntö tehdään henkilökohtaisella käynnillä tai omakätisesti allekirjoitetulla tai muulla tavalla varmennetulla asiakirjalla. Pyyntö osoitetaan tietosuojavastaavalle.
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