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Kesäasukkaiden postituksen henkilörekisteri 
 
 

1. Rekisterin nimi 
Kesäasukkaiden sivistystoimen kulttuuriesitepostituksen henkilörekisteri. 

 
2. Rekisterin pitäjä 

Ruoveden kunta, y-tunnus 0152842-1 
Sivistystoimi, Ruovedentie 32, 34600 Ruovesi 
 

3. Rekisteristä vastaava viranhaltija, tehtävänimike ja yhteystiedot 
Aila Luikku, sivistystoimenjohtaja, Ruovedentie 32, 34600 Ruovesi, 
aila.luikku@ruovesi.fi, 044 787 1400. 

 
4. Rekisteriasioita hoitavat henkilöt (tehtävänimike ja yhteystiedot) 

Taina Nieminen, taina.nieminen@ruovesi.fi, 044 787 1390, Ruovedentie 
32, 34600 Ruovesi. 
 
Rekisterin vastuuhenkilö huolehtii  
- rekisterin tietosisällön ja käyttötarkoituksen määrittelystä sekä periaat-

teista ja menettelyistä, joilla käyttöoikeudet myönnetään, rekisteröidyn 
informoinnista ja tarkastusoikeuden toteuttamisesta, tietojen korjaami-
sesta ja tietojen luovuttamisesta.  

- rekisterin suojaamisesta, tietoturvan järjestämisestä, arkistoinnista ja 
hävittämisestä. 

- hävittäminen tapahtuu kun postitus toteutettu. 
 

5. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja lainmukaisuus 
Ruoveden kesäesitteen postitus kesäasukkaille kerran vuodessa. Tiedot 
tarkistetaan vuosittain. 

 

6. Rekisterin tietosisältö 
Vapaa-ajan asukkaan nimi ja osoite. 

 

7. Rekisterin säännönmukaiset tietolähteet 
Tiedot ovat peräisin rekisteröidyltä itseltään. 
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8. Rekisterin ylläpitojärjestelmät ja suojauksen periaatteet 
 
SÄHKÖISET JÄRJESTELMÄT: 
Tiedostokansioiden excel-tiedostot 
 
MANUAALINEN AINEISTO: 
Tarratulosteet 
  
TIETOJEN SUOJAAMISEN PERIAATTEET 

o Paperiasiakirjat säilytetään lukituissa tiloissa ja/tai kaapeissa. Säily-
tysajan päätyttyä asiakirjat hävitetään tietoturvallisesti. 

o Tietotekniset laitteet sijaitsevat suojatuissa ja valvotuissa tiloissa. 
Asiakastietojärjestelmien ja tiedostojen käyttöoikeudet perustuvat 
henkilökohtaisiin käyttöoikeuksiin ja niiden käyttöä valvotaan.  

 
9. Rekisterissä olevien henkilötietojen luovutus 

Ei luovuttamista. 
Rekisteristä ei luovuteta tietoja suoramarkkinointiin, puhelinmyyntiin, osoi-
tepalveluun eikä markkina- ja mielipidetutkimuksiin. Tietoja luovutetaan eri 
viranomaisille lakien edellyttäessä sitä tai suostumuksen perusteella. 

 
10. Rekisterin henkilötietojen käsittelyä on ulkoistettu toimeksiantosopi-

mukselle 
 
( X) Ei 
( ) Kyllä 

 
11. Rekisterin tietojen siirto kolmanteen maahan tai kansainväliselle jär-

jestölle (EU:n tai Euroopan talousalueen (ETA) ulkopuolelle) 
 
( X) Ei 
( ) Kyllä 
 

12. Henkilötietojen säilytysajat / säilytysajan määrittämiskriteerit 
Säilytys toteutetaan kunnan arkistonmuodostussuunnitelmien mukaisesti.  
 

13. Rekisteröidyn oikeudet ja tietosuojavastaavan yhteystiedot 
Rekisteröidyn oikeudet ja niiden toteuttamiseen liittyvät ohjeet, sekä tieto-
suojavastaavan yhteystiedot löytyvät osoitteesta www.ruovesi.fi/tietosuoja.  
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