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Pukkilan senioripalvelut 

 
Käsittelyn tarkoitus: 

 

Senioripalvelujen toimintaan osallistuvien yhteystietojen kerääminen, tilastointi, osallistuvien  
määrän seuranta. Kävijämääriä tilastoidaan vai kävijämäärinä, ei henkilötasolla. 

 
Kotisiivous- ja kotiapupalvelun asiakkaan henkilö – ja yhteystiedot, tulotiedot, palvelumäärä 

ja –sisältö sekä asioita hoitavan henkilön yhteystiedot sekä kotihoidon asiakkuus. 
 

Onni-päivään osallistujien yhteystiedot, mahdollisesti asioita hoitavan henkilön  

yhteystiedot ja yksittäistapauksissa elintärkeän edun kannalta olennainen terveystieto, esim.  
vakava muistisairaus.  

 
Senioripalveluissa vapaaehtoisina toimivien henkilöiden yhteystietojen kerääminen 

vapaaehtoisten tiedottamista varten. 

 
Kuvaus rekisteröityjen ryhmistä ja henkilötietoryhmistä:  

 
Senioripalvelujen toiminta on suunnattu yli 65 – vuotiaille pukkilalaisille. 

 

Henkilötietojen vastaanottajien ryhmät, joille henkilötietoja on luovutettu tai  
luovutetaan: 

 
Senioripalvelujen asiakkaiden henkilötietoja ei luovuteta eteenpäin.  

 
Poikkeuksena siivous- ja kotiapupalvelun asiakastiedot, jotka luovutetaan palveluntuottajalle.  

Palveluntuottaja on velvoitettu huolehtimaan asiakastiedoista tietosuojalainsäädännön  

mukaisesti.  
 

Asiointi- ja palvelukuljetusyrittäjälle luovutetaan tiistain Onni-päivään osallistujien  
yhteystiedot kuljetuksen järjestämisen vuoksi.  

 

Pukkilan kunnan ruokapalveluille luovutetaan Onni-päivään osallistujien yhteystiedot 
laskutusta varten. 

 
Onni-päivään osallistujan ryhmästä poisjäännistä ilmoitetaan PHHYKY:n kotihoidolle, mikäli 

henkilö on kotihoidon asiakas.  
 

Henkilötietoja ei luovuteta kolmansiin maihin eikä kansainvälisille järjestöille. 
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Eri tietoryhmien poistamisen suunnitellut määräajat: 

 

Kotisiivous- ja kotiapupalvelun asiakastiedot säilytetään kaksi vuotta asiakassuhteen  
päättymisen jälkeen. Toimintakauden päätteeksi käydään kaikki rekisterit läpi ja poistetaan  

vanhentuneet tiedot. 
 

Kuvaus teknisistä ja organisatorisista turvatoimista: 
 

Tiedot säilytetään manuaalisesti lukitussa kaapissa. Sähköiset tiedot säilytetään salasanalla  
suojatussa verkkokansiossa. Vain asianosaisilla on pääsy rekisterinsisältöön. 

 

Käsittely peruste:  
 

Senioripalvelujen asiakkaiden tietoja kerätään suostumukseen perustuen. Suostumus 
annetaan tietojen keräämisen yhteydessä.  

 

Rekisteröidyn oikeus saada pääsy tietoihinsa: 
 

Rekisteröity saa nähdä omat tietonsa. 
 

Rekisteröidyn oikeus tietojen oikaisemiseen, poistamiseen tai käsittelyn  
rajoittamiseen: 

 

Rekisteröidyllä on oikeus omien tietojen oikaisuun sekä poistamiseen.  
 

Rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa henkilötietojen käsittelyn oikeuttava suostumus. 
 

 

Tietosuojavastaavan yhteystiedot: 
 

Leena Kapanen 
Onnintie 3 

07560 Pukkila 

 
leena.kapanen@pukkila.fi 

p. 040 145 3766 
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