Jyväskylän kaupunki Rekisteriseloste (Henkilötietolaki 523/1999 10§ ja 24§)
Rekisterin nimi *

Oma Jyväskylä -palvelu

Rekisterin pitäjä *

Nimi: Jyväskylän kaupunki
Yhteystiedot:
Vastuuyksikkö: tietohallinto/viestintä

Rekisteriasioista vastaava(t)
henkilö(t) *

Pääkäyttäjä: Mikael Ratschinskij
Pääkäyttäjän varahenkilö Janne Hartman
Tietotekninen asiantuntija: Matti Nieminen

Henkilötietojen käsittelyn /
rekisterin käyttötarkoitus *
Rekisterin tietosisältö *
(esim. rekisteröidyn nimi- ja osoitetiedot, sotu, jne)

Säännönmukaiset
tietolähteet

Rekisteröidyn henkilötietoja käytetään sähköisten palvelujen tarjoamiseen.
Rekisterin tietosisältö koostuu Väestötietojärjestelmästä (VRK) ja Tekla GIS järjestelmästä päivitettävistä tiedoista. VRK:n kautta päivitettävät tiedot ovat: henkilön nimitiedot, henkilötunnus, osoite, kotikunta, sukupuoli, mahdollinen kuolinaika,
äidinkieli, sekä tieto onko henkilö Suomen kansalainen. Tekla GIS -järjestelmän
kautta päivitettävät tiedot ovat henkilön nimitiedot, henkilötunnus, osoite, kotikunta,
syntymäkunta, ammatti, äidinkieli, sukupuoli sekä siviilisääty. VETUMAjärjestelmän kautta päivitettävät tiedot ovat henkilön nimitiedot sekä henkilötunnus.
Henkilötietoja kerätään Väestörekisterikeskuksen sekä Tekla GIS -järjestelmän
kautta. Lisäksi tietoja kerätään käyttäjältä itseltään.

(mitä tietoja saadaan, keneltä ja millä
perusteella esim. suostumus tai lainsäädäntö)

Säännönmukaiset tietojen
luovutukset ja tietojen siirto
EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle
Rekisterin suojauksen periaatteet *

Tietoja ei luovuteta ulkopuolisille tahoille.

A. Manuaalisen aineiston suojaaminen (säilytyspaikka ja suojaaminen)
B. Tietojärjestelmän suojaustiedot (rekisterin käyttöoikeuden periaatteet, käytön
valvonta sekä laitteiden fyysinen suojaus)
Järjestelmää käytetään suljetussa verkkoympäristössä. Palvelinlaite säilytetään
lukitussa tilassa, jonne on pääsy vain atk-henkilöstöllä. Järjestelmän tiedoista otetaan varmuuskopio päivittäin.
Työasemat, joilta järjestelmää hallinnoidaan, ovat suojattu henkilökohtaisella käyttäjätunnuksella ja salasanalla. Järjestelmän käyttöoikeuksista päättää rekisterin
vastuuhenkilö. Käyttöoikeus päättyy henkilön siirtyessä pois kaupungin palveluksesta.

Rekisterin tiedot ovat
vuosilta / alkaen vuodesta
Rekisteritietojen
päivitystiheys
Rekisterin liittymät muihin
rekistereihin / järjestelmiin *
a. Mistä tietoa siirretään tähän
rekisteriin

2013
Rekisteritietoja päivitetään tarpeen mukaan aina kun tiedot ovat muuttuneet.
Siirto järjestelmästä (nimi):

Mitä tietoja siirretään?

Väestötietojärjestelmä (VRK)
Tekla GIS

henkilötiedot
henkilötiedot

VETUMA

henkilötiedot

b. Siirretäänkö rekisteristä
tietoa muihin rekistereihin tai
järjestelmiin tai luovutetaanko
tietoa säännöllisesti jollekin
toimijalle? *

Siirto järjestelmään (nimi) tai toimija, jolle
tietoa luovutetaan:

Mitä tietoja luovutetaan?

Mistä rekisterin tietosisältöjen kuvaukset löytyvät?
Tietojen ilmoittaja ja pvm

Kaupungin tietohallinnosta ja –internet tiedottajalta

Tietosisältöä ei siirretä muualle

Matti Nieminen 8.5.2013

* – merkityt ovat henkilölain mukaan pakollisia henkilötietoja sisältäville rekistereille

