TIETOSUOJASELOSTE
Henkilötietolaki (523/1999) 10 § ja 24 §
Lue täyttöohjeet ennen rekisteriselosteen
täyttämistä. Käytä tarvittaessa liitettä.

1a
Rekisterinpitäjä

Laatimispäivä

26.1.2018

Nimi

Tampereen kaupungin Smart Tampere -ohjelma
Osoite

Aleksis Kiven katu 14-16 C
PL 765
33101 Tampere
Muut yhteystiedot (esim. puhelin virka-aikana, sähköpostiosoite)

Kaupungin vaihde puhelin 03 565 611
Nimi
2
kaupunki/ Tietohallinto/ Digiohjelma/ projektipäällikkö Hanna Porrassalmi
Yhteyshenki- Tampereen
Osoite
lö rekisteriä Aleksis Kiven katu 14-16 C
koskevissa PL 765
asioissa
33101 Tampere
Muut yhteystiedot (esim. puhelin virka-aikana, sähköpostiosoite)

puh. 040 139 5641, hanna.porrassalmi@tampere.fi
3
Smart Tampere Digiohjelman uutiskirjeen postituslista
Rekisterin
nimi
4
Tietoja käytetään Tampereen kaupungin Smart Tampere -ohjelman ajankohtaisten asioiden
Henkilötieto- tiedottamiseen.
jen käsittelyn
tarkoitus

5
Rekisterin
tietosisältö

Rekisterissä on uutiskirjeen tilaajien sähköpostiosoitteet. Tiedot ovat salassapidettäviä, eikä niitä
yhdistetä muihin henkilörekistereihin.

6
Asiakkaat voivat itse liittyä uutiskirjeen postituslistalle sähköisen tilauslomakkeen avulla. Rekisteriin
Säännönmu- on liitetty myös Smart Tampere -ohjelmassa työskentelevien Tampereen kaupungin työntekijöiden
kaiset tieto- työsähköpostiosoitteet.
lähteet

REKISTERISELOSTE

2

7
Ei säännönmukaista tietojen luovuttamista.
Tietojen
säännönmukaiset
luovutukset

8
Tietojen
siirto
EU:n tai
ETA:n
ulkopuolelle

Ei säännönmukaista tietojen luovuttamista.

9
Rekisterin
suojauksen
periaatteet

A Manuaalinen aineisto

Ei manuaalista aineistoa.

B ATK:lla käsiteltävät tiedot

Verkkolomake sekä Nebula-uutiskirjeohjelma, josta tiedot tallentuvat palvelimelle tietokantaan.
Tallennetut tiedot on suojattu tietoturvallisesti niin, että niitä pääsee katsomaan vain siihen oikeutetut
työntekijät. Tietojärjestelmien käyttöä valvotaan ja järjestelmään pääsee vain käyttäjätunnuksella ja
salasanalla.

10
Tarkastusoikeus

PERUSTEET:
Tarkastusoikeus, henkilötietolaki 26 §:
Jokaisella on salassapitosäännösten estämättä oikeus tiedon etsimiseksi tarpeelliset
seikat ilmoitettuaan saada tietää, mitä häntä koskevia tietoja henkilörekisteriin on talletettu tai, ettei
rekisterissä ole häntä koskevia tietoja.
Tiedon korjaaminen, henkilötietolaki 29 §:
Rekisterinpitäjän on ilman aiheetonta viivytystä oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn vaatimuksesta
oikaistava, poistettava tai täydennettävä rekisterissä oleva,käsittelyn tarkoituksen kannalta
virheellinen, tarpeeton, puutteellinen tai vanhentunut henkilötieto.
Jollei rekisterinpitäjä hyväksy rekisteröidyn vaatimusta tiedon korjaamisesta, hänen on annettava
asiasta kirjallinen todistus. Todistuksessa on mainittava myös ne syyt, joiden vuoksi vaatimusta ei ole
hyväksytty. Rekisteröity voi saattaa asian tietosuojavaltuutetun käsiteltäväksi.
11
Tarkastus- ja virheen korjaamispyyntö osoitetaan rekisterinpitäjälle.
Oikeus vaatia Tarkastuspyynnöissä käytettäviä lomakkeita on saatavissa Tampereen kaupungin toimipisteistä sekä
tiedon
internetsivuilta (www.tampere.fi).
korjaamista Rekisterinpitäjä saa periä tietojen antamisesta korvauksen vain, jos siitä, kun asianomainen edellisen
kerran sai tarkastettavakseen rekisterin tiedot, on kulunut vähemmän kuin yksi vuosi.
Asiakirjoista perittävät maksut perustuvat voimassa olevaan Tampereen kaupunginhallituksen
päätökseen.

12
Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

