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Henkilörekisterin tiedot  

1. Rekisterin nimi 

Tamperelaisten hyvinvointi -kysely 

2. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus 

Kyselyllä kerätään asukkailta tietoa ja mielipiteitä erilaisista teemoista. Kyselyyn osallistuminen 

on vapaaehtoista. 

3. Rekisterinpitäjä 

Tampereen kaupunki, y-tunnus 0211675-2 

4. Rekisteristä vastaava viranhaltija, tehtävänimike ja yhteystiedot 

 

Strategiajohtaja Reija Linnamaa 

Tampereen kaupunki,  

PL 487, 33101 Tampere  

puhelin 03-565 611 (kaupungin vaihde) 

https://www.tampere.fi/yhteystiedot 

 

5. Rekisterin yhteyshenkilö ja yhteystiedot 

 

Kaupunkitietopäällikkö Johanna Ahlgén-Holappa 

Tampereen kaupunki,  

PL 487, 33101 Tampere  

puhelin 03-565 611 (kaupungin vaihde) 

https://www.tampere.fi/yhteystiedot 

 

 

https://www.tampere.fi/tampereen-kaupunki/yhteystiedot-ja-asiointi.html
https://www.tampere.fi/tampereen-kaupunki/yhteystiedot-ja-asiointi.html
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6. Rekisterin henkilötietojen käsittelyn ulkoistaminen toimeksiantosopimuksella 

 

Kyselyn toteuttamisessa voidaan käyttää ulkopuolisen palveluntuottajan välineitä tai se voidaan 

toteuttaa kokonaan palveluntuottajan toimesta. Tällöin rekisterin henkilötietojen käsittelyä on 

ulkoistettu toimeksiantosopimuksella. Toimeksiannot liittyvät sähköisten tietojärjestelmien ja 

niiden palvelimien ylläpitotehtäviin sekä kyselyn tulosten käsittelyyn ja analysointiin. 

 

7. Henkilötietojen käsittelyn lainmukaisuus  

 

A) Henkilötietojen käsittelyn perusteena on yleinen etu  

B) Rekisteri on julkishallinnon vapaaehtoisen tehtävän rekisteri 

C) Rekisterin tietoja ei käytetä automatisoituihin yksittäispäätöksiin, profilointi mukaan lukien 

 

Henkilörekisterin henkilötiedot, tietolähteet ja tietojen luovutus 

8. Rekisterissä olevat henkilötiedot 

 

Kysely toteutetaan lähtökohtaisesti anonyyminä eli vastaajilta ei kysytä tarkkoja henkilötietoja. 

Vastaajilta kysytään kuitenkin erilaisia taustatietoja, kuten ikä, sukupuoli, koulutus tai 

asuinkaupunginosa. Nämä epäsuorat tunnisteet voivat yhdistettynä mahdollistaa yksittäisen 

henkilön tunnistamisen. Vastaajat voivat myös kirjoittaa kyselyn avoimiin vastauksiin suoria tai 

epäsuoria henkilötietoja, vaikka niitä ei kyselyssä vastaajalta pyydetäkään. 

Kaikki kyselyn vastaukset käsitellään luottamuksellisesti ja tulokset raportoidaan yleisellä 

tasolla, jolloin yksittäistä vastaajaa ei pysty tunnistamaan.  

 

9. Rekisteritietojen ylläpitojärjestelmät (järjestelmän/sovelluksen nimi/nimet) 

 

Oskari -karttakyselytyökalu. 

 

10. Rekisterissä ei ole manuaalista (paperi) aineistoa 
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11. Rekisterin tietolähteet 

 

Kyselyyn vastaavat henkilöt. 

 

12. Tietojen suojaamisen periaatteet 

Tietojen säilytystä, arkistointia, hävittämistä ja muuta käsittelyä ohjataan arkistonmuodostus-

suunnitelmilla ja tietoturva- ja tietosuojaohjeistuksella. Rekisteriin sähköisesti tallennetut tiedot 

on suojattu niin, että niitä pääsee katsomaan vain siihen oikeutettu henkilö. Jokainen käyttäjä 

hyväksyy Tietojen ja tietojärjestelmien käyttöä ja salassapitoa koskevan sitoumuksen 

käyttöoikeudet saadessaan.  

13. Rekisterissä olevien henkilötietoja ei luovuteta säännönmukaisesti 

 

14. Rekisterin tietoja ei siirretä kolmanteen maahan tai kansainväliselle järjestölle (EU:n tai 

Euroopan talousalueen (ETA) ulkopuolelle) 

 

15. Henkilötietojen säilytysajat/Säilytysajan määrittämiskriteerit 

 

Säilytys toteutetaan kaupungin arkistonmuodostussuunnitelmien mukaisesti 

 

16. Rekisteröidyn oikeudet 

 

Rekisteröidyn oikeudet ja niiden toteuttamiseen liittyvät ohjeet löytyvät tästä internet 

osoitteesta: www.tampere.fi/tietosuojaselosteet sekä kaupungin Kirjaamosta. 

 

 

 

 

http://www.tampere.fi/tietosuojaselosteet

