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Tietosuojaseloste      
 

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

 

Päivitetty pvm:   18.10.2022 

1. Rekisterin nimi 
Liedon kaupungin liikuntatoimen saattajakorttirekisteri 

2. Rekisterinpitäjä 
Liedon kaupunki, kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta 

3. Rekisterin vastuuhenkilö 
Vapaa-aikapalveluiden vastaava, Nuutinen Helinä 
Kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelut, PL 24, 21421 Lieto 
Sähköposti: etunimi.sukunimi(at)lieto.fi. Puhelin: +358 (0)2 4873 300 (vaihde) 

4. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa 
Toimistosihteeri, Hagström Ritva 
Liikuntapalvelut, PL 24, 21421 Lieto 
Sähköposti: etunimi.sukunimi(at)lieto.fi. Puhelin: +358 (0)2 4873 300 (vaihde) 

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: 
Vanhusten ja vammaisten sekä muiden erityisryhmien avustajille tarkoitettu saattajakortti, jolla pääsee liikuntapalvelui-
hin maksutta Turun seudun alueella. Kortti käy myös soveltuvin osin kulttuuripalveluihin. 
Lisäksi yhteystietoja voidaan käyttää Saattajakorttipalveluista tiedottamiseen. 
 
Miksi saamme käsitellä henkilötietojasi (perusteet): 
Henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste perustuu rekisteröidyn antamaan suostumukseen. 
 
Käytämmekö päätöksenteossa automaattista profilointia: 
Emme käytä päätöksenteossa automaattista profilointia. 
 

7. Rekisterin tietosisältö 
Mitä henkilötietoja käsittelemme: 
Asiakastiedot 
- etu- ja sukunimi 
- postiosoite 
- puhelinnumero 
- sähköpostiosoite 
- lääkärin tai fysioterapeutin kirjallinen arvio avustajan tarpeesta tai kopio näkövammakortista 
 
Kuinka pitkään säilytämme henkilötietojasi (säilyttämisajan määrittämiskriteerit): 
Tiedot säilytetään saattajakortin voimassaolon ajan. 
 
Mistä käsittelyssä tarvittavat henkilötiedot saadaan (tietolähteet): 
Rekisteröidyltä itseltään (saattajakortin hakulomake). 
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8. Tietojen säännönmukaiset luovutukset (henkilötietojen vastaanottajat / vastaanottajaryhmät) 

Säännönmukaiset siirrot ja luovutukset: 
Tietoja ei luovuteta muille kuin hakijalle kortin muodossa. 
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: 
- 
B. Manuaalinen aineisto: 
Nimi ja voimassaolotiedot tallennetaan Excel-taulukkoon kortin voimassaolon ajaksi tiedostopalvelimelle. 
Hakemukset säilytetään kortin voimassaolon ajan valvotuissa yksikön tiloissa. 
 
Tietojen suojauksen periaatteet: 
A. Sähköiset ylläpitojärjestelmät: 
- 
B. Manuaalinen aineisto: 
Excel-taulukko on suojatulla ja käyttöoikeuksin rajatulla verkkolevyllä. 
Hakemukset ja aineisto säilytetään kortin voimassaolon ajan valvotuissa yksikön tiloissa. 
 

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 kaupungin kirjaamo, PL 24, 21421 Lieto 
 
Tarkastuspyynnöissä käytettäviä lomakkeita on saatavissa Liedon kaupungin 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 kaupunginhallituksen päätökseen. 

12. Rekisteröidyn informointi 
Tämä tietosuojaseloste toimii informaatioselosteena henkilötietojen käsittelystä ja on nähtävissä Liedon kaupungin in-
ternet-sivuilla. 
 

http://www.lieto.fi/
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