ASIAKASREKISTERIN TIETOSUOJASELOSTE
Rekisterinpitäjä
Nimi

Rovalan Setlementti ry – MoniNet, Kotoutujan digipolku -hanke
Osoite

Rovakatu 23, 96200 Rovaniemi
Muut yhteystiedot (puhelin, sähköposti)

moninet@rovala.fi

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa
Nimi

Anne Aspelund
Osoite

Rovakatu 23, 96200 Rovaniemi
Muut yhteystiedot (puhelin, sähköposti)

040 5554296
anne.aspelund@rovala.fi

Tietosuojavastaava
Nimi

Helena Korteniemi
Osoite

Rovala 5, 96100 Rovaniemi
Muut yhteystiedot (puhelin, sähköposti)

040 7140153
helena.korteniemi@rovala.fi

Rekisterin nimi
Kotoutujan digipolku -hankkeen asiakasrekisteri

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja oikeusperuste
Henkilötietoja kerätään hankkeen rahoittajalle (Euroopan sosiaalirahasto) toimitettavia raportointitietoja varten
sekä hankkeen asiakastyön mahdollistamiseksi.
ESR-asetuksesta 1304/2013 ja yleisasetuksesta 1303/2013 tuleva sitova velvoite antaa jäsenmaalle oikeuden kerätä
ja käsitellä henkilöitä koskevia tietoja ohjelman toteutumisen seurantaa, arviointia, varainhoitoa ja tarkastamista
varten. Osallistujista rekisteröityjä tietoja ei käytetä eikä luovuteta mihinkään muihin tarkoituksiin.
Osallistuva henkilö antaa lomakkeella allekirjoituksellaan nimenomaisen suostumuksensa tietojen keräämiseen ja
tallentamiseen.

Rekisterin tietosisältö
ESR Henkilö -aloituslomake, kerättävät tiedot:
- Henkilön tunniste- ja yhteystiedot: nimi, henkilötunnus, osoite, sähköposti ja puhelinnumero
- Työllisyystilanne: mahdollinen työttömyyden kesto, työelämän ulkopuolella olo tai työssä oloon liittyvät tiedot
- Koulutusaste
- Muut taustatekijät: ulkomaalaistaustaisuus tai vähemmistöön kuuluminen, vammaisuus, aseman heikkous
työmarkkinoilla
- Allekirjoitus
ESR Henkilö -lopetuslomake, kerättävät tiedot:
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-Henkilön tunniste- ja yhteystiedot: nimi, henkilötunnus, osoite, sähköposti ja puhelinnumero
- Työllisyystilanne
- Koulutusaste
- Allekirjoitus
Osallistujalista, kerättävät tiedot:
- Henkilön etu- ja sukunimi
- Allekirjoitus
Aloituskeskustelulomake, kerättävät tiedot:
- Henkilön etu- ja sukunimi
- Puhelinnumero
- Äidinkieli, muu kielitaito
- Allekirjoitus

Säännönmukaiset tietolähteet
Tiedot kerätään Kotoutujan digipolku -hankkeen toimintaan osallistuvilta henkilöiltä.

Tietojen säännönmukaiset luovutukset
Aloitus- ja lopetuslomakkeiden sekä osallistujalistojen tiedot luovutetaan ESR-maksatushakemuksen yhteydessä
hankkeen rahoittajalle toimitettavia raportointi- ja kustannustietoja varten. Rahoittaja velvoittaa ESR Henkilö aloitus- ja lopetuslomakkeiden keräämisen toimenpiteisiin osallistuvilta henkilöiltä ja niiden tallentamisen ESR
Henkilö -järjestelmään. Järjestelmä on osa Suomen hallintoviranomaisen EURA 2014 -tietojärjestelmää.
Järjestelmän tietosuojaseloste löytyy rakennerahastot.fi-verkkosivuilta:
https://rakennerahastot.soft.ware.fi/documents/10179/630592/ESRhenkil%C3%B6rekisterin+tietosuojaseloste/546cb1e6-51db-44c5-9b4e-654ec6218103

Tietojen siirto kolmanteen maahan tai kansainväliselle järjestölle
Tietoja ei siirretä kolmanteen maahan tai kansainväliselle järjestölle.

Tarkastusoikeus
Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on tallennettu. Lisäksi hänellä on
riittävän tarkan ja yksilöidyn tarkastuspyynnön tehtyään oikeus saada tietoonsa itseään koskevat ja tallenteiden
sisältämät tiedot.
Tarkastuspyyntö tehdään henkilökohtaisen käynnin yhteydessä tai omakätisesti allekirjoitetulla tai muulla
luotettavalla tavalla varmennetulla asiakirjalla. Tarkastuspyyntö osoitetaan rekisterinpitäjän yhteyshenkilölle.

Oikeus vaatia tiedon korjaamista ja poistamista
Koska aloitus- ja lopetusilmoituslomakkeet kuvaavat osallistujan sen hetkistä tilannetta, ei tietojen muuttaminen tai
poistaminen jälkikäteen ole pääsääntöisesti mahdollista. Lomakkeella olevia perustietoja (nimi, osoite ja
yhteystiedot) voidaan päivittää. Tietojen päivittäminen vaatii uuden allekirjoitetun lomakkeen antamisen ESRhankkeen toteuttajalle.

Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet
ESR-asetuksesta 1304/2013 ja yleisasetuksesta 1303/2013 tuleva sitova velvoite antaa jäsenmaalle oikeuden kerätä
ja käsitellä henkilöitä koskevia tietoja ohjelman toteutumisen seurantaa, arviointia, varainhoitoa ja tarkastamista
varten. Osallistujista rekisteröityjä tietoja ei käytetä eikä luovuteta mihinkään muihin tarkoituksiin. Lakisääteisen
velvoitteen johdosta osallistujia koskevia tietoja ei voida myöskään poistaa rekisteristä.

Tietojen poistaminen ja säilytysaika
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Henkilötietoja säilytetään 10 vuotta hankkeen päättymisen jälkeen, minkä jälkeen tiedot poistetaan
tietoturvallisesti.

Tietosuojaselosteen hyväksyntä
Tietosuojaseloste on hyväksytty jatkuvana ja tarkastettu 23.3.2022.

Lomake päivitetty 21. toukokuu 2018 HK
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