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HENKILÖREKISTERISELOSTE 

 
 

 
1. Rekisterin nimi 

Digiäpit 
 
2. Rekisterin pitäjä 
 

Janakkalan kunta 
Viestintä 
Juttilantie 1 
14200 Turenki 

3. Vastuu-/yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa  
  
Viestintäpäällikkö 
Leena Joutsenniemi 
leena.joutsenniemi@janakkala.fi 

 
4. Tietosuojavastaava ja yhteystiedot (kunnan / toimialan) 

 
ICT-suunnittelija 
Tommi Suoranta 
tommi.suoranta@janakkala.fi 
 

5. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus / rekisterin käyttötarkoitus 
 

Vapaaehtoisten digineuvojien yhteystietojen ylläpitäminen ja välittäminen avustettaville 
kuntalaisille. 
 

6. Rekisterin tietosisältö 
 
Nimi, puhelin, sähköposti, osoite, henkilökuva. 

 
7. Säännönmukaiset tietolähteet 
 

Tiedot saadaan rekisteröidyiltä itseltään. 
 

8. Säännönmukaisten tietojen luovutukset 
 

Rekisteröityjen suostumuksella nimi- ja puhelintieto on julkaistu mm. kunnan 
nettisivuilla sekä lehti-ilmoituksissa säännöllisesti. 
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9.  Tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle 
 

Ei siirretä. 
 

10. Rekisterin suojauksen periaatteet 
 

Kaikki tiedot sisältävä yhteystietoluetteloa säilytetään verkkolevyllä, jonne on pääsy 
ainoastaan Janakkalan kunnan konsernipalveluilla. Kirjautuminen vaati kunnan 
työntekijän AD-tunnuksen. 
 
Tiedot eivät ole salassapidettäviä. 

 
11. Henkilötietojen säilytysaika 

 
Kunkin henkilön tiedot poistetaan rekisteristä tämän lopettaessa vapaaehtoistyön 
digiäppinä. 

 
12. Rekisteröidyn oikeudet 
 

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut 
tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon 
täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia 
niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi 
pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä 
vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti 
kuukauden kuluessa). 

 
Yhteystiedot tarkastus- ja korjauspyynnön esittämiseksi: 
 
Viestintäpäällikkö 
Leena Joutsenniemi 
leena.joutsenniemi@janakkala.fi, 050 4694804 
 

14. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet 
 

Tietosuoja-asetuksen artikla 21 mukaan rekisteröidyllä on oikeus milloin tahansa 
vastustaa häntä koskevien henkilötietojen käsittelyä, jos henkilötietoja käsitellään 
suoramarkkinointia varten 
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