TIETOSUOJASELOSTE
EU-tietosuoja-asetus (EU 2016/679)
Laatimispvm: 11.1.2021

1. Rekisterin nimi

Euran kunnan etsivän nuorisotyön asiakasrekisteri, PAR-ohjelma

2. Rekisterinpitäjä

Euran kunta/ nuorisopalvelut/ etsivä nuorisotyö
Euran kunta
Sorkkistentie 10
27510 EURA
Sivistyspalveluiden tietosuojavastaava
Tanja Rantanen
Euran kunta/ sivistyspalvelutoimisto
Satakunnankatu 12
27510 Eura
tanja.rantanen@eura.fi
044-422 4454

3. Yhteyshenkilö rekisteriä
koskevissa asioissa

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus/rekisterin
käyttötarkoitus

Teija Henriksson
Euran kunta/ sivistyspalvelut
Satakunnankatu 12
27510 Eura
teija.henriksson@eura.fi
044-422 4852
Etsivän nuorisotyön asiakastyö sekä toiminnan seuranta ja rekisteröinti
nuorisolaki 12§ (1285/2016)
Par-järjestelmä, toimittaja Aluehallintovirasto
Par-järjestelmään on mahdollista kirjata asiakkuuteen liittyviä tietoja,
seurata asiakkuuden toteutumista sekä hallita asiakkuuteen liittyviä asiakirjoja. Järjestelmään kerätään tietoja etsivän nuorisotyön asiakkuuden
aikana. Tietoja käsitellään asiakassuhteen hoitamisessa, hallinnassa ja
tilastoinnissa. Tietoja käytetään rekisterinpitäjän ja kunnan toimintoihin
liittyvien tilastotietojen keräämisessä.

5. Rekisterin tietosisältö

Yksilöintitiedot:
- nimi
- yhteystiedot (esim. sähköposti, osoite, puhnro)
- tarvittaessa syntymäaika
Taustatiedot:
- koulutus
- työkokemus
- perhe
- toiminta
- toimeentulo
- asuminen
- muut taustatiedot
Asiakkuustiedot:
- lähettävä taho
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- asiakkuuden aloitus- ja päättymispäivä
- ohjatut toimenpiteet
- sijoittuminen asiakkuuden päättymisen jälkeen
Tavoitteet
- asiakkaan tavoitteiden arviointi ja edistymisen seuranta
Liitteet:
asiakkuuteen liittyvät asiakirjat

6. Säännönmukaiset tietolähteet
7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen
siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Asiakas, alaikäisen huoltaja, lähettävä taho

Nuorisopalvelut voi luovuttaa rekisterissä olevia tietoja voimassa olevan
lainsäädännön rajoissa.
Etsivässä nuorisotyössä saatuja tietoja voidaan luovuttaa toiselle viranomaiselle ainoastaan nuoren (tai alaikäisenä huoltajan) omalla suostumuksella. Lastensuojelulain mukaisesti tietoja voidaan luovuttaa lastensuojeluviranomaisille/ lastensuojelulaki 25§ ja 25c§ (417/2007)
Tietoja ei luovuteta EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

8. Rekisterin ylläpitojärjestelmät ja suojauksen periaatteet

Rekisteri on sähköinen. Se sijaitsee palomuurein ja salasanoin suojatulla
Euran kunnan verkkoasemalla. Tietojen käyttö on rajattu käyttöoikeuksin
ja edellyttävät henkilökohtaista käyttäjätunnusta. Tietojen säilytysajat perustuvat lainsäädäntöön. Tiedot poistetaan rekisteristä vuosi aktiivisen
asiakkuuden päättymisestä.

9. Tarkastusoikeus ja tarkastusoikeuden toteuttaminen

Jokaisella on salassapitosäännösten estämättä oikeus tiedon etsimiseksi tarpeelliset seikat ilmoitettuaan saada tietää, mitä häntä koskevia tietoja henkilörekisteriin on talletettu tai, ettei rekisterissä ole
häntä koskevia tietoja.
Sen, joka haluaa tarkastaa itseään koskevat tiedot, on esitettävä tätä
tarkoittava pyyntö omakätisesti allekirjoitetussa tai sitä vastaavalla tavalla varmennetussa asiakirjassa tai henkilökohtaisesti virastossa
asioimalla.
- Rekisteröidyllä on oikeus saada rekisterinpitäjältä vahvistus siitä, että
häntä koskevia henkilötietoja käsitellään tai ei käsitellä. Rekisterinpitäjän
on toimitettava pyynnöstä jäljennös käsiteltävistä henkilötiedoista.
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- Jos rekisterinpitäjä ei toteuta toimenpiteitä rekisteröidyn pyynnön perusteella, rekisterinpitäjän on ilmoitettava rekisteröidylle syytä siihen ja
kerrottava mahdollisuudesta saattaa asia tietosuojavaltuutetun käsiteltäväksi.
-Rekisteröidyllä on oikeus vaatia rekisterinpitäjää oikaisemaan häntä
koskevat epätarkat ja virheelliset henkilötiedot. Puutteelliset tiedot on oikeus saada täydennetyiksi esim. toimittamalla lisäselvitystä. Tiedon virheellisyys/puutteellisuus ratkaistaan ottamalla huomioon rekisterin henkilötietojen käsittelyn tarkoitus.
- Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle, jos rekisteröity katsoo, että häntä koskevien henkilötietojen käsittelyssä rikotaan EU:n yleistä tietosuoja-asetusta.

10. Oikeus vaatia tiedon
korjaamista

Rekisterinpitäjän on ilman aiheetonta viivytystä oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn vaatimuksesta oikaistava, poistettava tai täydennettävä rekisterissä oleva, käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellinen, tarpeeton,
puutteellinen tai vanhentunut henkilötieto.
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