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Henkilötietojen käsit- Jämsän kaupungin markkinointi, henkilöiden osallistuminen Instagram-kuvakilpailuun.
Henkilötietoja ei käytetä muihin tarkoituksiin.
telyn tarkoitus
Henkilötietojen käsit- EU:n tietosuoja-asetus, 6 artikla: Henkilötietojen käsittely on tarpeen rekisterinpitäjän
lakisääteisen velvoitteen noudattamiseksi.
telyn tietosuojaasetuksen mukainen
Suostumuksen perusteella.
oikeusperuste
(6 artikla)
Rekisterinpitäjä tai
Jämsän kaupunginhallitus
yhteisrekisterinpitäjät ja vastuun jakautuminen yhteisrekisterinpitäjien välillä
Rekisterinpitäjän/
Matkailu- ja markkinointijohtaja
Ulla Haggren
yhteisrekisterinpitäjien yhteyshenkilö(t)
Ulla.Haggren@jamsa.fi
ja yhteystiedot
p. 040 526 1393
Tietosuojavastaava
Maarit Mäntykoski, maarit.mantykoski@jamsa.fi, puh. 040 748 7992
Henkilötietojen ylläDrupal-sisällönhallintajärjestelmä (versio 8). Excel-taulukko.
pitojärjestelmät (järHenkilötiedot kerätään kuvakilpailussa palkinnon voittaneilta (5 hlöä) palkinnon
jestelmän/sovelluklähettämistä postissa varten sekä kuvaoikeuksien käsittelyä varten.
sen nimi/nimet) ja
muut mahdolliset käsittelytavat
Henkilötietojen tieto- Osallistujista rekisteröidään ne tiedot, jotka osallistuja itse ilmoittaa.
lähde/-lähteet
Käsiteltävät henkilöNimi, sähköpostiosoite ja postiosoite. (kilpailussa palkittavilta)
tiedot
Instagram-nimi
Rekisteritietoja ei siirretä muille.
Henkilötietojen luovuttaminen
Tietojen siirto
Tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.
kolmanteen maahan
tai kansainväliselle
järjestölle
Henkilötietojen suoSähköisesti tallennetut tiedot on suojattu käyttöoikeuksilla sekä laitteiden fyysisellä
jauksen turvatoimet
suojauksella.
Henkilötietojen säilytysaika
12 kk

Rekisteröidyn
oikeudet

Oikeus saada pääsy henkilötietoihin
Oikeus tietojen oikaisemiseen
Oikeus tietojen poistamiseen
Oikeus käsittelyn rajoittamiseen
Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen
Vastustamisoikeus
Halutessaan käyttää tietosuoja-asetuksen 15 - 21 artiklojen mukaisia oikeuksiaan,
rekisteröidyn kannattaa ottaa yhteyttä rekisterinpitäjän yhteyshenkilöön. Rekisteröidyn
on varauduttava todistamaan henkilöllisyytensä.
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Tietosuoja-asetus artikla 77:
"1. Jokaisella rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle, erityisesti
siinä jäsenvaltiossa, jossa hänen vakinainen asuinpaikkansa tai työpaikkansa on taikka
jossa väitetty rikkominen on tapahtunut, jos rekisteröity katsoo, että häntä koskevien
henkilötietojen käsittelyssä rikotaan tätä asetusta, sanotun kuitenkaan rajoittamatta
muita hallinnollisia muutoksenhakukeinoja tai oikeussuojakeinoja."
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"2. Valvontaviranomaisen, jolle valitus on jätetty, on ilmoitettava valituksen tekijälle
valituksen etenemisestä ja ratkaisusta, mukaan lukien 78 artiklan mukaisten
oikeussuojakeinojen mahdollisuudesta."
Tietosuojavaltuutetun toimisto
Käyntiosoite: Lintulahdenkuja 4, 00530 Helsinki
Postiosoite: PL 800, 00531 Helsinki
Sähköposti: tietosuoja(at)om.fi
Puhelinvaihde: 029 566 6700
Kirjaamo: 029 566 6768
Automaattista päätöksentekoa tai profilointia ei suoriteta.

