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Tietosuojaseloste      
 

Rekisteröidyn informoimiseksi  

EU:n yleinen tietosuoja-asetus (2016/679), artiklat 13 ja 14 
 

Päivitetty pvm:   21.10.2022 

1. Rekisterin nimi 

Kierrätyskeskus Kisällin asiakasrekisteri 

2. Rekisterinpitäjä 

Liedon kaupunki, työllistämispalvelut 

3. Rekisterin vastuuhenkilö 

Työllisyyspäällikkö, Heidi Elo 

Työllistämispalvelut, PL 24, 21421 Lieto.  

Sähköposti: heidi.elo(at)lieto.fi. Puhelin: +358 50 5540835 

4. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa 

Vastaava työvalmentaja/kierrätysneuvoja, Ellinoora Jalonen 

Työllistämispalvelut, PL 24, 21421 Lieto.  

Sähköposti: ellinoora.jalonen(at)lieto.fi. Puhelin: +358 50 5707157 

5. Tietosuojavastaava 

Senja Väänänen 

Tietosuojavastaava, PL 24, 21421 Lieto.  

Sähköposti: tietosuoja(at)lieto.fi. Puhelin: +358 (0)2 4873 300 (vaihde) 

6. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus / rekisterin käyttötarkoitus 

Miksi käsittelemme henkilötietojasi: 

Asiakasrekisteriin tallennetaan asiakkaan tiedot, kun hän liittyy kierrätyskeskus Kisällin kanta-asiakkaaksi. Kanta-asiak-
kaille lähetetään muutaman kerran vuodessa uutiskirje ja hän on oikeutettu tiettyihin etuisuuksiin. 

 

Miksi saamme käsitellä henkilötietojasi (perusteet): 

Asiakas antaa suostumuksen henkilötietojen tallentamiseen. 

 

Käytämmekö päätöksenteossa automaattista profilointia: 

Emme käytä päätöksenteossa automaattista profilointia. 

7. Rekisterin tietosisältö 

Mitä henkilötietoja käsittelemme: 

Etunimi, sukunimi ja sähköpostiosoite. 

 

Kuinka pitkään säilytämme henkilötietojasi (säilyttämisajan määrittämiskriteerit): 

Säilytämme tietoja asiakkuuden ajan. Tiedot poistettaan rekisteristä, kun haluat peruttaa kanta-asiakkuuden.  

 

Mistä käsittelyssä tarvittavat henkilötiedot saadaan (tietolähteet): 

Asiakas itse antaa omat tietonsa.  

 

8. Tietojen säännönmukaiset luovutukset (henkilötietojen vastaanottajat / vastaanottajaryhmät) 

Säännönmukaiset siirrot ja luovutukset: 

Tietoja ei siirretä eikä luovuteta muille tahoille. 

 

Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle ja sen perusteet: 

Tietoja ei luovuteta EU:n tai ETA:n ulkopuolelle. 

9. Rekisterin ylläpitojärjestelmät ja suojauksen periaatteet 

A. Sähköiset ylläpitojärjestelmät: 

Sähköistä ylläpitöjärjestelmää ei ole käytössä. 
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B. Manuaalinen aineisto: 

Kaupungin sisäisellä tiedostopalvelimella sijaitseva Excel-tiedosto.  

 

Tietojen suojauksen periaatteet: 

A. Sähköiset ylläpitojärjestelmät: 

Sähköistä ylläpitöjärjestelmää ei ole käytössä. 

 

B. Manuaalinen aineisto: 

Excel-tiedosto on salasanalla suojattu ja sitä pääsee käsittelemään vain työtehtävien mukaan rajattu määrä työllistämis-
palveluiden työntekijöitä. 

 

10. Rekisteröidyn oikeudet 

Sinulla on oikeus:  

• tarkastaa itseäsi koskevat tiedot 

• pyytää tietojesi oikaisemista 

• vaatia tietojesi poistamista (ei koske lakisääteisiä tehtäviä) 

• vaatia henkilötietojesi käsittelyn rajoittamista 

• vastustaa henkilötietojesi käsittelyä 

• pyytää itse toimittamiesi henkilötietojen siirtämistä rekisterinpitäjältä toiselle 

• oikeus peruuttaa antamasi suostumus, mikäli henkilötietojen käsittely perustuu suostumukseen 

• olla joutumatta automaattisen päätöksenteon kohteeksi 

11. Rekisteröidyn oikeuksiin liittyvät pyynnöt 

Rekisteröidyn oikeuksiin liittyvät pyynnöt osoitetaan:  

Liedon kunnan kirjaamo, PL 24, 21421 Lieto 

 

Tarkastuspyynnöissä käytettäviä lomakkeita on saatavissa Liedon kunnan asiointipisteestä ja internetsivuilta 
(www.lieto.fi). Tarkastuspyyntö osoitetaan rekisteriasioita hoitavalle henkilölle omakätisesti allekirjoitetulla tai vastaa-
valla tavalla varmennetulla lomakkeella.  

 

Rekisteröidyllä on oikeus saattaa asia tietosuojavaltuutetun käsiteltäväksi, jos rekisteröity katsoo, että häntä koskevien 

henkilötietojen käsittelyssä rikotaan sitä koskevaa lainsäädäntöä. 

Tietosuojavaltuutetun toimisto, PL 800, 00521 Helsinki.  

 

Rekisterinpitäjä saa periä tietojen antamisesta korvauksen vain, jos siitä, kun asianomainen edellisen kerran sai tarkas-
tettavakseen rekisterin tiedot, on kulunut vähemmän kuin yksi vuosi. Asiakirjoista perittävät maksut perustuvat voi-
massa olevaan Liedon kunnanhallituksen päätökseen. 

12. Rekisteröidyn informointi 

Tämä tietosuojaseloste toimii informaatioselosteena henkilötietojen käsittelystä ja on nähtävissä Liedon kunnan inter-
net-sivuilla. 

 

http://www.lieto.fi/

