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Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen 2016/679 sekä henkilötietolain
523/1999 10 §:n mukainen tietosuojaseloste ja seloste käsittelytoimista.
Pukkilan kunta – Pukkilan Nuorisopalvelut
Rekisterin nimi – Nuorisopalvelujen retkille/leireille/tapahtumiin
ilmoittautuminen, nuorisotilan kävijöiden rekisteröinti sekä etsivän nuorisotyön
rekisteröinti
Henkilötietojen käsittelyn ja rekisterin käyttötarkoitus:
Nuorisotilan kävijöiden sekä retki-, leiri- ja tapahtumatoimintaan osallistuvien rekisteröinti
tilastointi- ja turvallisuussyistä. Rekisteriin kirjataan ainoastaan ne tarvittavat tiedot, jotta
nuoren huoltajaan ja/tai nuoreen itseensä saadaan yhteyttä tarvittaessa. Retki- ja
leiritoiminnassa kerätään tarvittaessa turvallisuuteen liittyviä terveystietoja.
Etsivä nuorisotyö:
Etsivässä nuorisotyössä asiakkaiden yhteys- ja yksilötietoja kerätään tilastointi ja asiakkuuden
hoidollisista syistä. Etsivässä työssä olennaisimpia tietoja ovat yhteystiedot, taustatiedot
opiskelusta ja olennaisimmista taustatekijöistä nuoren palveluohjauksen kannalta.
Kuvaus rekisteristä:
Nuorisotilan kävijöiden rekisteri sisältää: sukunimi, etunimi, syntymävuosi, nuoren
puhelinnumero, huoltajan puhelinnumero ja sähköpostiosoite sekä tiedon saako nuori
osallistua toimintaan nuokkuaikana myös muualla kuin Nuokun tiloissa.
Retki-, leiri- ja tapahtumatoimintaan osallistuvilta kerätään tiedot: sukunimi, etunimi,
syntymävuosi, nuoren puhelinnumero, huoltajan puhelinnumero, osoite ja sähköpostiosoite,
erityistä huomioitavaa esim. allergiat sekä valokuvauslupa.
Etsivässä nuorisotyössä kerätään nuoren yhteystiedot (sukunimi, etunimi, syntymäaika,
puhelinnumero, sähköpostiosoite), taustatietoa opiskelusta sekä taustatekijöistä.
Henkilötietojen vastaanottajien ryhmät, joille henkilötietoja on luovutettu tai
luovutetaan:
Nuorisotilan kävijöiden tiedot kerää ja käsittelee nuoriso- ja vapaa-ajan toiminnanohjaaja
sekä nuoriso-ohjaaja. Retki-, leiri- ja tapahtumatoimintaan osallistuvien tiedonkeruun
suorittaa palvelupisteen toimistovirkailija tai nuoriso- ja vapaa-ajan toiminnanohjaaja. Tietoja
käsittelevät toimintaa toteuttavat ohjaajat (nuorisopalvelujen ohjaajat, koulunkäynninohjaajat
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sekä yhteisretkillä, -leireillä ja -tapahtumissa tarvittaessa myös yhteistyöyhdistysten ohjaajat).
Etsivässä nuorisotyössä nuoren tietoja kerää ja käsittelee etsivä nuorisotyöntekijä. Etsivässä
nuorisotyössä nuoren tietoja voidaan nuoren suostumuksella siirtää toisen kunnan etsivän
nuorisotyön tietoon ja palveluverkostolle.
Tietoja ei luovuteta kolmansiin maihin tai kansainvälisille järjestöille.
Eri tietoryhmien poistamisen suunnitellut määräajat:
Nuorisotilan kävijöiden sekä retki-, leiri- ja tapahtumatoimintaa osallistuvista kerätyt tiedot
poistetaan toimintakauden päätteeksi.
Etsivän nuorisotyön keräämät tiedot poistetaan viimeistään kun nuori täyttää 29 vuotta tai
asiakkuuden päättyessä. Jos nuori lopettaa yhteydenpidon katsotaan asiakkuus päättyneeksi
2 kuukauden päästä viimeisestä yhteydenotosta. Tiedot poistetaan myös nuoren pyynnöstä.
Kuvaus teknisistä ja organisatorisista turvatoimista:
Paperisia asiakirjoja, tietoja sekä tapahtumiin liittyviä valokuvia säilytetään manuaalisesti
lukituissa kaapeissa. Sähköiset asiakirjat säilytetään henkilökohtaisella käyttäjätunnuksella ja
salasanalla suojatussa verkkokansiossa.
Käsittely peruste:
Nuorisotyössä tietoja kerätään suostumukseen perustuen.
Etsivässä nuorisotyössä noudatetaan nuorisolain § 7 c-d.
Rekisteröidyn oikeus saada pääsy tietoihinsa:
Rekisteröity saa nähdä omat tietonsa.
Rekisteröidyn oikeus tietojen oikaisemiseen, poistamiseen tai käsittelyn
rajoittamiseen:
Lakisääteisten rekisterien ja henkilötietojen osalta ei rajoitus tai poistamisoikeutta.
Suostumukseen perustuvan tiedonsiirtoluvan voi luvanmyöntäjä kumota ilmoittamalla
rekisterinpitäjän edustajalle.
Tietosuojavastaavan yhteystiedot:
Leena Kapanen
Onnintie 3
07560 Pukkila
leena.kapanen@pukkila.fi
040 145 3766
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