
 TIETOSUOJASELOSTE 
 Henkilötietolaki (523/1999) 10 § ja 24 § 
  
 Pvm 

 
Postiosoite Käyntiosoite Puhelin 05 2341 

 PL 205 Kustaankatu 2 Faksi 
 48101 KOTKA 48100 Kotka www.kotka.fi 

1. Rekisterinpitäjä Nimi 
Kotkan kaupunki hyvinvointilautakunta 

Osoite 
  

Muut yhteystiedot 
      

2. Yhteyshenkilö 
rekisteriä 
koskevissa 
asioissa 

Nimi 
Nuorisotoimenjohtaja Leena Ruotsalainen 

Osoite 
Laivurinkatu 4 

Muut yhteystiedot 
Tietosuojavastaava Juha Reihe 
juha.reihe@kotka.fi 
040 668 1630 

3. Rekisterin nimi  
nuorisotilan asiakasrekisteri 
 

4. Henkilötietojen 
käsittelyn 
tarkoitus 

 
Lapsilta ja nuorilta sekä heidän vanhemmiltaan kerätään yhteystietoja 
yhteydenpitoa varten. 

5. Rekisterin 
tietosisältö 

 
Tiedot joita asiakkaasta  tallennetaan, nimi, puhelinnumero, osoite ja 
syntymävuosi. Huoltajan tiedoista kysytään Nimi ja puhelinnumero sekä 
sähköpostiosoite. 
 

6. Säännönmukaiset 
tietolähteet 

 
Tiedot kerätään yhteystietolomakkeella kun lapsi ja nuori tulee 
nuorisotyön toimintaan mukaan. Lomakkeen täyttää ja allekirjoittaa 
hänen huoltajansa.  
 

7. Tietojen 
säännönmukaiset 
luovutukset 

 
Lasten ja nuorten sekä heidän huoltajansa yhteystietoja voidaan 
luovuttaa toiselle nuorisotilalle. 

8. Tietojen siirto 
EU:n tai ETA:n 
ulkopuolelle 

 
ei siirretä 

9. Rekisterin 
suojauksen 
periaatteet 

A Manuaalinen aineisto 
 
Lomakkeet on vain paperisina. Lomakkeet säilytetään nuorisotilan 
toimistotilassa lukitussa kaapissa. Toimistotilaan ei asiakkailla ole 
pääsyä.  
 
 
B Atk:lla käsiteltävät tiedot 
 
      
 
 

10. Tarkastusoikeus 
 

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa henkilörekisteriin talletetut tietonsa 
(Henkilötietolaki 26 §, tarkastusoikeuden rajoitukset 27 §).  
 
Tarkastuspyyntö tehdään kirjallisena, lomake löytyy osoitteesta 
http://www.kotka.fi/tietoa_kotkasta/tietosuoja (rekisteritietojen 
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tarkastuspyyntölomake). Lomakkeen voi tilata myös Kotkan kaupungin 
kirjaamosta puh. 05 2341. 
 
Tarkastusoikeuden voi toteuttaa kerran vuodessa maksutta. 
 
Lisätietoja tarkastusoikeudesta saa Tietosuojavaltuutetun toimiston 
www - sivuilta.  
 

11. Oikeus vaatia 
tiedon korjaamista 

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia häntä koskevien henkilörekisterissä 
olevan virheellisten tietojen oikaisemista, poistamista tai täydentämistä 
(Henkilötietolaki 29 §). 
 
Vaatimus tulee esittää kirjallisesti siten, että siitä käy selville mitä tietoa 
vaatimus koskee. Vaadittaessa tiedon oikaisemista tai täydentämistä 
tulee esittää sanatarkasti korvaava tai täydennettävä teksti. 
 
Korjaamisvaatimusta varten on lomake, joka löytyy osoitteesta 
http://www.kotka.fi/tietoa_kotkasta/tietosuoja (tiedon 
korjaamisvaatimus). Lomakkeen voi tilata myös Kotkan kaupungin 
kirjaamosta puh. 05 2341. 
 
Lisätietoja tiedon korjaamisesta saa Tietosuojavaltuutetun toimiston 
www - sivuilta. 

12. Muut 
henkilötietojen 
käsittelyyn liittyvät 
oikeudet 

 
      

 
 

 
 


