
     TIETOSUOJASELOSTE 

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

Laatimispäivä  
15.6.2016 

 
 

1a 
Rekisterin- 
pitäjä 

Nimi 

Keski-Suomen Yhteisöjen Tuki ry / Uraverkosto.fi 

Osoite 

Matarankatu 6, 40100 Jyväskylä 

Muut yhteystiedot (esim. puhelin virka-aikana, sähköpostiosoite) 

040 166 3670, riitta.makinen@kyt.fi 

2 
Yhteyshenki- 
lö rekisteriä 
koskevissa 
asioissa 

Nimi 

Riitta Mäkinen, hankepäällikkö 
Osoite 

Matarankatu 6, 40100 Jyväskylä 

Muut yhteystiedot (esim. puhelin virka-aikana, sähköpostiosoite) 

040 166 3670, riitta.makinen@kyt.fi 

3 
Rekisterin 
nimi 

Asiakasrekisteri 

4 
Henkilötieto- 
jen käsittelyn 
tarkoitus 
 
 
 
 
 
 

Asiakastietojen kerääminen yhteydenottoja ja valmennusprosessia varten (asiakassuhteen 
hoitaminen). 

 

 

 

5 
Rekisterin 
tietosisältö 

Asiakkaan yksilöintitiedot: nimi, yhteystiedot, henkilötunnus. 

 

Rekisteri sisältää myös tietoja henkilön taustasta, koulutuksesta, työkokemuksesta, nykytilanteesta ja 
tavoitteista tulevaisuuden suhteen. 

6 
Säännönmu- 
kaiset tieto- 
lähteet 

Tiedot hankitaan ensisijaisesti asiakkaalta itseltään. 

 

Muualta säännönmukaisesti hankittavat tiedot ja peruste: Muualta tietoja voidaan hankkia vain 
asiakkaan suostumuksella. 
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7 
Tietojen 
sään- 
nönmukaiset 
luovutukset 

Henkilötietoja luovutetaan säännönmukaisesti hankkeen rahoittajalle eli TE-toimistolle. TE-toimistolle 
luovutetaan asiakkaan nimi ja tiedot valmennusprosessin aikana tapahtuneista muutoksista henkilön 
tilanteessa. TE-toimistolle saatetaan tiedoksi, että henkilö on hankkeen asiakas. 

 

Henkilötietoja luovutetaan Uraverkosto.fi -hankekokonaisuuteen kuuluvien osahankkeiden 
henkilöstön kesken. 

 

Tietoja ei luovuteta ulkopuolisille tahoille säännönmukaisesti ilman rekisteröidyn henkilön 
suostumusta 

8 
Tietojen 
siirto 
EU:n tai 
ETA:n 
ulkopuolelle 
 

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

9 
Rekisterin 
suojauksen 
periaatteet 

A Manuaalinen aineisto 

Rekisteriaineisto säilytetään lukituissa tiloissa, joihin on pääsy vain Uraverkosto.fi:n henkilöstöllä. 
 
Rekisteriin talletetut henkilötiedot on säädetty salassa pidettäviksi. 

B ATK:lla käsiteltävät tiedot 

Rekisteriaineisto on tallennettu verkkolevylle, joka on pelkästään hankehenkilöstön käytössä. 
Verkkolevy ei ole käytettävissä julkisesta verkosta. Internetsivun www.uraverkosto.fi teknisistä 
ratkaisuista johtuen yksittäisiä osia rekisteriaineistosta on myös hankehenkilöstön 
sähköpostilaatikossa. Pääsynvalvonta verkkolevylle ja sähköpostilaatikkoon on toteutettu 
käyttäjätunnuksilla.      

10 
Tarkastus- 
oikeus 

Pääsääntöisesti jokaisella on oikeus tarkastaa henkilöstörekisteriin talletetut tietonsa. Pyyntö  

tarkastukseen tulee osoittaa Uraverkosto.fi:n projektipäällikölle tai muulle henkilöstölle postitse tai 
sähköpostilla. 

11 
Oikeus vaatia 
tiedon 
korjaamista 
 

Jokaisella on oikeus vaatia henkilörekisterissä olevan virheellisen tiedon korjaamista. Pyyntö tietojen  

korjaamiseksi tehdään Uraverkosto.fi:n projektipäällikölle tai muulle henkilöstölle. 

12 
Muut henkilö- 
tietojen käsit- 
telyyn liitty- 
vät oikeudet 
 

Henkilötietolain 30 §:n mukaan rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä  

itseään koskevia tietoja suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- 

ja mielipidetutkimusta samoin kuin henkilömatrikkelia ja sukututkimusta varten. 

 


