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1. Rekisterinpitäjä

Nimi

Seinäjoen kaupunki, Elinvoimalautakunta
Yhteystiedot (osoite, puhelin)

Kirkkokatu 6, PL 215, 60100 Seinäjoki p. (06) 416 2111
2. Rekisteriasioista vastaava
henkilö ja/tai yhteyshenkilö

Nimi

Erkki Välimäki, elinvoimajohtaja, pääkäyttäjä
Krista Rintala, vt. viestintäpäällikkö, pääkäyttäjä
Yhteystiedot (osoite, puhelin)

Kirkkokatu 6, 60100 Seinäjoki p. (06) 416 2170
3. Rekisterin nimi

Kaupunkistrategiasivusto, elamaniseinajoki.fi/strategia

4. Henkilötietojen käsittelyn
tarkoitus
(rekisterin käyttötarkoitus)

Sivustolle kirjautumisesta syntyy henkilörekisteri. Sivustolla kommentoiminen
edellyttää kirjautumista. Ilman kirjautumista sivustolla voi lukea muiden
kommentteja ja tykätä niistä.

5.Rekisterin tietosisältö

Sähköisesti tallennetut tiedot:

Rekisteriin kirjaudutaan joko olemassa olevilla Facebook-, Google- tai
Twittertunnuksilla tai sitten järjestelmän luomilla käyttäjätunnuksella ja
salasanalla. Sivustolle kirjautumisesta syntyy henkilörekisteri, jossa
talletetaan nimi ja sähköposti tai pelkkä some-kirjautumistunnus. Rekisteriin
kirjautumistiedot ovat ei-julkisia.
Strategiasivustolla voi kommentoida Seinäjoen kaupungin strategian kärkiä ja
kirjautunut käyttäjä voi sivuston kautta jättää ideansa ja kommenttinsa
strategian kehittämiseksi. Seinäjoen kaupungin strategia-sivustolle
talletettavat tiedot ovat julkisia.
Manuaalisesti tallennetut tiedot:

Ei ole
6. Säännönmukaiset
tietolähteet
7. Säännönmukaiset tietojen
luovutukset
8. Tietojen siirto EU:n tai
Euroopan talousalueen
ulkopuolelle
9. Rekisterin suojauksen
periaatteet

Rekisteröidyn antamat tiedot
Henkilötietoja ei säännönmukaisesti luovuteta
Tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.
A. Manuaalinen aineisto

Tulostettua aineistoa ei ole.
B. Tietojärjestelmään sähköisesti tallennetut tiedot

Seinäjoen kaupungin ylläpitämät laitteistot ja ohjelmistot on suojattu ja
varmistettu kaupungin tietoturva- ja tietosuojasäännösten mukaisesti.
Seinäjoen kaupungin tietohallinto vastaa tältä osin tietoturvan toteutumisesta.
Tietojärjestelmiä käyttävillä työntekijöillä on työtehtävien mukaan määritellyt
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käyttöoikeudet sekä henkilökohtaiset käyttäjätunnukset ja salasanat.
Järjestelmän salasana on vaihdettava säännöllisesti. Työsuhteen päättyessä
käyttöoikeudet passivoidaan.
Kirjautumisessa annettavia sähköpostiosoitteita ja muita käyttäjän tietoja ei
käytetä muihin tarkoituksiin.
Tietoja käsitteleviä työntekijöitä koskee vaitiolovelvollisuus.
Vaitiolovelvollisuus jatkuu palvelussuhteen päätyttyä.
Henkilötietolaki 6 luku (523/1999)
Laki viranomaisen toiminnan julkisuudesta 5-6 luku (621/1999)
Asetus viranomaisen toiminnan julkisuudesta ja hyvästä tiedonhallintatavasta
1-2 luku (1030/1999)
10. Tarkastusoikeus ja
tarkastusoikeuden
toteuttaminen
11.
Tiedon korjaaminen ja tiedon
korjaamisen toteuttaminen

12.
Muut henkilötietojen
käsittelyyn liittyvät oikeudet

Tarkastusoikeus henkilörekisteritietoihin on rekisteröidyllä. Tarkastuspyyntö
tulee toimittaa osoitteeseen: Viestintäpäällikkö, Elinvoima- ja kilpailukyvyn
toimiala, PL215, 60100 Seinäjoki
Rekisteröity voi pyytää antamiensa henkilötietojen korjaamista. Korjauspyyntö
tehdään kirjallisesti. Korjauspyynnön esittämisen yhteydessä rekisteröidyn
henkilöllisyys tarkistetaan. Kirjallinen korjauspyyntö tulee lähettää
osoitteeseen: Viestintäpäällikkö, Elinvoima- ja kilpailukyvyn toimiala, PL215,
60100 Seinäjoki.

