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Rekisterin nimi 

 

Vapaa-aikatoimen asiakasrekisteri  
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Rekisterinpitäjä 

Nimi 

Kirkkonummen kunta, Sivistys- ja vapaa-aikalautakunta 

Osoite 

PL 20 

02401 Kirkkonummi 

Muut yhteystiedot (esim. puhelin virka-aikana, sähköpostiosoite) 

Vaihde (09) 29671 
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Rekisterin 

vastuuhenkilö 

Tehtävänimike 

Sivistystoimen johtaja 

Kirkkonummen kunta 

Ervastintie 2, 3. krs 

Kunnan faksi 09 8786053 

Kirjaamo: 

Sähköposti: etunimi.sukunimi@kirkkonummi.fi 
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Yhteyshenkilö 

rekisteriä koskevissa 

asioissa 

Tehtävänimike 

Vapaa-aikatoimen johtaja 

Osoite 

Ervastintie 2 

02400 Kirkkonummi 

Muut yhteystiedot (esim. puhelin virka-aikana, sähköpostiosoite) 

sähköposti: etunimi.sukunimi(at)kirkkonummi.fi 

Vaihde (09) 29671 

Laatimispäivä Muokkaamispäivä 

23.3.2018 27.3.2018 

Lue täyttöohjeet ennen rekisteriselosteen täyttämistä.  

Käytä tarvittaessa liitettä. 
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Kunnan 

tietosuojavastaava 

Tehtävänimike 

Kunnan tietosuojavastaava 

Osoite 

PL 20, 02401 Kirkkonummi 

Muut yhteystiedot (esim. puhelin virka-aikana, sähköpostiosoite) 

tietosuojavastaava@kirkkonummi.fi 
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Henkilörekisterin 

sisältämien 

henkilötietojen 

säilytysaika 

Lain määrittämät säilytysajat 
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Henkilötietojen 

käsittelyn tarkoitus ja 

oikeusperuste 

Järjestelmään rekisteröidään vain asioiden hoitamisen kannalta ja rekisteröityjen oikeusturvan 

kannalta tarpeelliset tiedot. Rekisteröidyt henkilöt ovat asianosaisia käsiteltävissä asioissa, 

jotka rekisteröidään järjestelmään. 

Rekisterissä olevat opettajia koskevat tiedot ovat viranomaiselle välttämättömiä jotta opettajat 

saadaan riittävän tarkasti yksilöityä palkantilauksia varten. 

Rekisterissä olevat opiskelijoita koskevat tiedot ovat viranomaiselle välttämättömiä jotta 

opiskelijat saadaan riittävän tarkasti yksilöityä kursseille opiskelijoiksi ja jotta kurssimaksut 

kohdentuvat oikein. 

Jos opiskelija on alaikäinen, rekisteriin tallennetaan opiskelijan huoltajan tiedot jotta laskutus 

voidaan kohdentaa oikein. Mikäli täysi-ikäinen henkilö haluaa laskunsa esim. työnantajalle, 

voi hän ilmoittaa työnantajan tiedot laskun lähettämistä varten. 

Lisäksi kerätään asiakaspalvelun, toiminnan suunnittelun ja tilastoinnin kannalta tarpeellisia 

tietoja. 

Rekisterissä tiedot ovat viranomaiselle välttämättömiä, valtionhallinnon ja kaupungin 

viranomaisten edellyttämien tilastotietojen tuottamista varten. 
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Rekisterin tietosisältö 

Sukunimi ja kutsumanimi pakollisia 

Henkilötunnus opettajille pakollinen palkanmaksua varten 

Henkilötunnus opiskelijalle pakollinen henkilön yksilöimiseksi ja laskutusta varten. Mikäli 

opiskelija on alaikäinen huoltajan henkilötunnus on pakollinen 

Osoite tai huoltajan osoite postitusta varten 

Kotikunta tilastointia varten 

Puhelinnumero pakollinen kurssimuutoksista tiedottamista varten 

Sähköpostiosoite ilmoittautumisen vahvistusilmoitusta ja tiedottamista varten 

Tutkinto tilastointia varten 

Pääasiallinen toiminta tilastointia varten 

Äidinkieli tilastointia varten 

9 

Säännönmukaiset 

tietolähteet 

Rekisteriä päivitetään asianosaisilta saaduilla tiedoilla yleensä kurssille kirjautumisen tai 

opettajaksi kirjautumisen yhteydessä. 
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Tietojen 

säännönmukaiset 

luovutukset 

Rekisterin tietoja ei luovuteta ulkopuolisten käyttöön muutoin kuin perintätapauksissa. 

Asiakkaalla on henkilörekisterilain (Henkilötietolaki 523/1999, 10§) mukainen oikeus 

tarkistaa, mitä häntä koskevia tietoja on opiston tietokannassa. 
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Tietojen siirto EU:n tai 

ETA:n ulkopuolelle 

Tietojen siirtoa EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle ei tapahdu 
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Rekisterin suojauksen 

periaatteet 

A Manuaalinen aineisto 

Arkistoitavat asiakirjat säilytetään lukitussa tilassa 

B ATK:lla käsiteltävät tiedot 

 

Hellewi –kurssihallintojärjestelmä. Pääsy rajattu tehtävien ja roolin mukaan. 
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Mahdollisen 

automaattisen 

päätöksenteon 

olemassaolo 

 Ei 
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Tarkastusoikeus 

Rekisteröity henkilö voi esittää tarkastusoikeutta koskevan pyynnön henkilökohtaisesti tai 

kirjallisesti opiston rekisteriasioista hoitavalle henkilölle. Tarkastusoikeus toteutetaan 

pääsääntöisesti viikon kuluessa pyynnön esittämisestä. Rekisteriin ei sisälly sellaisia tietoja, 

joiden osalta tarkastusoikeutta ei voisi toteuttaa.  

15 

Oikeus vaatia tiedon 

korjaamista 

Henkilötietojen virheettömyys tarkistetaan kurssille ilmoittautumisen tai työsuhteen 

alkamisen yhteydessä. 

Jokaisella on oikeus vaatia henkilörekisterissä olevan virheellisen tiedon korjaamista eli 

tietojen oikaisemista. 

Korjauspyyntö tulee osoittaa rekisterin yhteyshenkilölle kirjallisesti tai henkilökohtaisesti 

käymällä opistojen toimistossa aukioloaikaan. 

Korjauspyyntö käsitellään pääsääntöisesti viikon kuluessa pyynnön esittämisestä. 

Rekisteröidyn tulee yksilöidä ja perustella, mitä tietoa vaaditaan korjattavaksi ja mikä on 

hänen mielestään oikea tieto sekä millä tavalla korjaus pyydetään tekemään. Rekisteröidyn 

henkilöllisyys tarkastetaan. 
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Rekisteröidyn 

suostumuksen 

peruuttaminen 

Rekisteröidyllä on milloin tahansa oikeus peruuttaa mahdollinen suostumus koskien 

henkilörekisterissä olevia tietojaan ja niiden käsittelemistä. 

Peruutuspyyntö tulee osoittaa rekisterin yhteyshenkilölle kirjallisesti tai hekilökohtaisesti 

käymällä opistojen toimistossa aukioloaikaan. 



Peruutuspyyntö käsitellään pääsääntöisesti viikon kuluessa pyynnön esittämisestä. 
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Muut henkilötietojen 

käsittelyyn liittyvät 

rekisteröidyn oikeudet 

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää rekisterinpitäjältä häntä itseään koskevien henkilötietojensa 

poistamista taikka käsittelyn rajoittamista. Rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää 

käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta 

suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta samoin kuin henkilömatrikkelia ja 

sukututkimusta varten. 

Jos toimintaan liittyy tällaista henkilötietojen käsittelyä, tietojen poistopyyntö tulee osoittaa 

rekisterin yhteyshenkilölle kirjallisesti Kirkkonummen kunnan kirjaamoon tai 

henkilökohtaisesti käymällä kunnan palvelupisteessä virka-aikaan osoitteessa Ervastintie 2, 

Kirkkonummi. 

Rekisteröidyllä on myös oikeus vastustaa henkilötietojensa käsittelyä. 

Rekisteröidyllä on oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen. 
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Rekisteröidyn 

valitusoikeus 

valvontaviranomaisell

e 

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle henkilötietojen käsittelyyn 

liittyen. 
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Muu informaatio 

Henkilörekisteriä koskeva tietosuojaseloste on nähtävillä kunnan verkkosivuilla 

(www.kirkkonummi.fi/tietosuoja) sekä saatavilla kunnan palvelupisteestä virka-aikaan 

(Ervastintie 2, Kirkkonummi). 
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Rekisterihallinto 

Rekisteritoiminnot toteutetaan säännösten ja määräysten sekä annettujen kunnan ohjeiden 

mukaisesti.  

 

 


