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Hankekehitys
1. Rekisterin nimi

Kansainvälisyyden hyödyntäminen ulkomaisen työvoiman saatavuudessa

2. Rekisterinpitäjä

Savonlinnan Hankekehitys Oy (y-tunnus 2520006-8)
Olavinkatu 27, 57130 Savonlinna

3. Rekisteriasioita käsittelevä henkilö
(rekisterinpitäjän
edustaja)

Projektipäällikkö
Seutu3-kvrekry, Ulkomaisen työvoiman rekrytointi
puh. 044 417 4951

4. Yhteyshenkilö rekisterin käsittely- ja tietosuoja-asioissa

Savonlinnan kaupungin tietosuojavastaava
tietosuojavastaava[at]savonlinna.fi
p. 044 417 4040

5. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja
oikeusperuste

Henkilötiedon käsittelyn käyttötarkoitus on työperäisen maahanmuuton
prosessin kehittäminen.

6. Rekisterin tietosisältö

Hakijoiden henkilötiedot: nimi ja sähköpostiosoite sekä hakijan oma
hakemus.

Henkilötiedon käsittelyn oikeusperuste kyselyyn vastanneen henkilön
suostumus.

Yritystiedot: nimi, osoite, Y-tunnus, puhelinnumero, sähköpostiosoite,
yhteyshenkilön nimi ja yhteystiedot.
Hakemukset voivat sisältää myös salassa pidettävää tietoa (JulkL
1999/621, §24 kohta 32).
7. Henkilötietojen käsittelijät

Savonlinnan Hankekehitys Oy:n kyseisessä hankkeessa toimivat työntekijät, joilla on työtehtävien/asiakassuhteen mukaiset oikeudet henkilötietoihin.
Käsittelijöinä toimivat myös sopimuksen mukaisen verkkosivuston toimittaja ja Navitas Kehitys Oy.

8. Henkilötietojen luovutukset

Henkilötietoja luovutetaan hakijan suostumuksella yrityksille ja työnantajille.
Muuten henkilötietoja luovutetaan salassapitosäännökset huomioiden
yksilöidyn pyynnön perusteella vain rekisteröidyn suostumuksella tai
lain säännösten perusteella.
Tietoja ei luovuteta suoramainontaan, puhelinmyyntiin, osoitepalveluun
eikä markkina- ja mielipidetutkimuksiin.

Posti- ja käyntiosoite:
Olavinkatu 27
57130 Savonlinna

Puhelin:
(015) 527 4000

Internet:
www.savonlinna.fi

Sähköposti:
etunimi.sukunimi[at]savonlinna.fi
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9. Tietojen siirto EU:n
tai Euroopan talousalueen (ETA) ulkopuolelle
10. Henkilötietojen säilytysaika

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

11. Henkilötietojen tietolähteet

Kyselyyn vastanneet, työnantajat ja yrityskumppanit.

12. Rekisterin ylläpitojärjestelmät ja suojauksen periaatteet

A. Sähköiset ylläpitojärjestelmät ja niiden suojaus

Rekisteriin sisältyvät henkilötiedot säilytetään hankkeen voimassaoloajan.

Rekisteritietoja ylläpidetään MS -työkaluilla rekisterinpitäjän suojatussa
verkkoympäristössä.
Rekisterin suojaus toteutetaan rajoittamalla rekisterin käyttöoikeuksia,
toteuttamalla asianmukaiset päivitykset sekä toteuttamalla verkkoteknisiä ja laitesijoitteluun liittyviä teknisiä suojaustoimia.
B. Manuaalinen aineisto ja sen suojaus
Asiakirjat säilytetään lukituissa tiloissa.

13. Rekisteröidyn oikeu- Oikeus saada informaatiota henkilötiedon käsittelystä, ellei laissa ole
det
erikseen säädetty poikkeusta.
Oikeus saada pääsy tietoihin (tarkastusoikeus)
Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä hänestä on tallennettu rekisteriin.
Oikeus vaatia tiedon oikaisemista, poistamista tai käsittelyn rajoittamista
Rekisteröidyllä on oikeus vaatia, että rekisterinpitäjä oikaisee ilman aiheetonta viivytystä rekisteröityä koskevat epätarkat ja virheelliset henkilötiedot. Rekisterin käyttötarkoitus huomioon ottaen, rekisteröidyllä
on oikeus täydentää puutteelliset henkilötiedot toimittamalla lisäselvitys.
Rekisteröity voi myös poistattaa henkilötietonsa rekisteristä koska tahansa ottamalla yhteyttä rekisteriasioita käsittelevään henkilöön.
Oikeus olla joutumatta automaattisen päätöksenteon kohteeksi ilman lainmukaista perustetta.
Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle
Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus toimivaltaiselle valvontaviranomaiselle (Tietosuojavaltuutetun toimisto), jos rekisterinpitäjä ei ole
noudattanut toiminnassaan soveltuvaa tietosuojasääntelyä.

