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Rekisterinpitäjä

Nimi

Kemijärven kaupunki / Hyvinvointilautakunta
Osoite

Kemijärven kaupunki
Hyvinvointipalvelut
PL 5
98101 Kemijärvi
Muut yhteystiedot (esim. puhelin virka-aikana, sähköpostiosoite)

+358 20 690 810
kirjaamo@kemijarvi.fi
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Yhteyshenkilöt rekisteriä
koskevissa asioissa

Nimi, puhelinnumero ja sähköpostiosoite

Palvelualuejohtaja
Juha Narkilahti
040 763 3929
juha.narkilahti@kemijarvi.fi
Nimi, puhelinnumero ja sähköpostiosoite

Terveyskeskusylilääkäri (johtava lääkäri)
Anne Poropudas
040 179 7655
anne.poropudas@kemijarvi.fi
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Tietosuojavastaava
4
Rekisterin nimi
5
Henkilötietojen käsittelyn
tarkoitus sekä käsittelyn
oikeusperuste

Nimi, puhelinnumero ja sähköpostiosoite

Mika Halme
040-835 7200
tietosuoja@kemijarvi.fi
Koronavirusjäljityksen yhteystietorekisteri
Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on koronavirusepidemiaan liittyvä
tartuntatautijäljitys, joka perustuu viranomaisohjeisiin ja suosituksiin sekä
tartuntatautilain (2016/1227) mukaiseen kunnallisviranomaisen
velvollisuuteen tartuntatautien ehkäisyyn ja torjuntaan.
Ohjeistuksen henkilötietojen keräämiseen ovat antaneet Lapin
sairaanhoitopiirin ja Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirin Infektioiden
tartuntayksiköt.
Kemijärven kaupungissa yhteyshenkilönä on tartuntataudeista vastaava
lääkäri, Anne Poropudas
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Rekisterin tietosisältö

Tartuntatautilaki (21.12.2016/1227)
Laki viranomaistoiminnan julkisuudesta 24 § (621/1999)
EU:n yleinen tietosuoja-asetus (2016/679)
Tietosuojalaki 6 § (1050/2018)
Tietojen luovuttaminen on vapaaehtoista. EU:n yleisen tietosuojaasetuksen 6 artiklan 1 a-e mukaisesti henkilötietojen käsittelyn perusteena
on rekisteröidyn suostumus (suostumus annetaan yhteystietolomakkeen
kautta), rekisterinpitäjän lakisääteinen velvoite sekä yleinen etu ja
rekisterinpitäjälle kuuluva julkisen vallan käyttö.
Rekisteröityjä ovat kunnan hyvinvointipalveluiden järjestämiin tapahtumiin,
toimintaan ja opastuksiin osallistuvat henkilöt.
Rekisteröidystä kerätään seuraavia henkilötietoja: nimi, puhelinnumero ja
käynti-/osallistumisaika.

7
Säännönmukaiset tietolähteet Tiedot saadaan tapahtumiin ja toimintaan osallistuvilta henkilöiltä itseltään
tai alaikäisten osallistujien huoltajilta.
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Säännönmukaiset tietojen
Tietoja voidaan tarvittaessa luovuttaa terveydenhuollon viranomaisille
luovutukset ja tietojen siirto
koronaviruksen tartuntatautiketjun jäljitystyötä varten.

EU:n tai Euroopan
talousalueen
ulkopuolelle
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Henkilötietojen säilytysaika
10
Rekisterin suojauksen
periaatteet

Henkilötietoja ei luovuteta EU/ETA- alueen ulkopuolelle.

Aineisto tuhotaan 14 vrk kuluttua.

Henkilötietojen käyttöä valvotaan Kemijärven kunnan tietosuoja- ja
tietoturvapolitiikan mukaisesti.
Manuaalista aineistoa kerätään päivittäin sille varatulle lomakkeelle, johon
täytetään nimi, puhelinnumero ja kellon aika. Toiminnan/tapahtuman
järjestäjä kerää päivittäin aineiston. Aineisto säilytetään lukollisessa
tilassa, johon pääsy on rajattu. Aineisto hävitetään tietoturvallisesti 14 vrk
kuluttua päiväyksestä.
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Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus:
 Pyytää rekisterinpitäjältä pääsy häntä itseään koskeviin
henkilötietoihin (15 art.)
 Oikeus pyytää kyseisten tietojen oikaisemista tai poistamista (16
art.)
 Pyytää rekisterinpitäjältä häntä itseään koskevien henkilötietojen
käsittelyn rajoittamista (17 art.) tai
 vastustaa käsittelyä (21 art.) sekä
 oikeutta siirtää tietoja järjestelmästä toiseen. (20 art.)
Niiltä osin kuin henkilötietojen käsittely perustuu rekisteröidyn
suostumukseen, oikeus peruuttaa suostumus milloin tahansa, tämän
vaikuttamatta suostumuksen perusteella ennen sen peruuttamista
suoritetun käsittelyn lainmukaisuuteen (14 art. 2. d-kohta)
Rekisteröity voi osoittaa edellä mainittuja oikeuksia koskevan pyyntönsä
asioimalla henkilökohtaisesti Kemijärven kaupunki/kirjaamo,
Hallituskatu 4, 98100 Kemijärvi.
Tehdä valitus henkilötietojen käsittelystä kansalliselle
valvontaviranomaiselle, jos rekisteröity katsoo, että häntä koskevien
henkilötietojen käsittelyssä rikotaan EU:n yleistä tietosuoja-asetusta. (77
art.)
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Tietojen säilytys, arkistointi ja Aineisto säilytetään lukollisissa tiloissa, joihin pääsy on rajattu.
hävittäminen
Henkilötietoja käsitellään vain rekisterin käyttötarkoituksen mukaisen
tehtävän hoitamisen kannalta tarpeellisen ajan. Aineisto tuhotaan 14 vrk
kuluessa tietojen keräyspäivästä tietoturvallisesti.
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Henkilörekisterin tietojen perusteella ei suoriteta automaattista
Mahdollisen automaattisen
päätöksentekoa tai profilointia.
päätöksenteon olemassaolo
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Tietosuojavaltuutetun toimisto
Kansallinen
PL 800, 00531 Helsinki
valvontaviranomainen
tietosuoja@om.fi
029 566 67 00
tietosuoja.fi

