
Rekisterinpitäjä

Nimi ja yhteystiedot Tietosuojavastaava Edustaja / Vastuutaho
Nimi Salon kaupunki Nimi Ilkka Valve Nimi Ravitsemis- ja puhtaanapitopalvelut
Osoite Tehdaskatu 2 Osoite Tehdaskatu 2 Osoite Tehdaskatu 2
Sähköposti kirjaamo@salo.

fi
Sähköpos
ti

tietosuojavastaava
@salo.fi

Sähköposti

Puhelin (02) 7781 Puhelin 044 778 2031 Puhelinnumero
Tällä asiakirjalla toteutetaan tietosuojalainsäädännön edellyttämää
rekisterinpitäjän informointi- ja osoitusvelvollisuutta. Rekisterinpitäjä
kuvaa tässä ja muissa henkilötietojen käsittelyyn liittyvissä dokumenteissä
henkilötietojen käsittelyyn liittyvät keskeiset tiedot ja toimintaperiaatteet

Ensisijainen yhdyshenkilö Jamix pääkäyttäjä Mari Portaala
Osoite Tehdaskatu 2
Sähköposti mari.portaala@salo.fi
Puhelinnumero 02 7785901

Henkilörekisterin tiedot
Henkilörekisterin
nimi

Kotihoidon ateriapalvelun
asiakasrekisteri

Henkilötietojen
käsittelyn
lainmukaisuus

Oikeutettu etu.  Asiakas hyväksytty sovituin kriteerein kaupungin
kotipalvelujen saajaksi (vanhuspalvelut).

Henkilötietojen
käsittelyn tarkoitus

Kotihoidon lounaiden tilaus
ja laskutus

Tietosisältö Kotihoidon ateriapalveluasiakkaat

Henkilötietoryhmät Asiakkaan yhteystiedot
(nimi, osoite ja
puhelinnumero sekä
tarvittaessa omaisen nimi ja
puhelinnumero), asiakkaan
palveluntarve, sekä
kuljetuksessa
huomioonotettava muu
tieto, joka on
palveluntuottamisen
kannalta välttämätöntä
tietää

Henkilötietojen
säilytysaika ja
peruste

Henkilötietoja säilytetään se aika, kun henkilö on kotihoidon ateriapalvelu-
asiakkaana ravitsemispalveluissa.

Tietolähteet ja tietojen luovutukset sekä siirrot

Tietolähteet Salon kaupungin
vanhuspalvelujen
kotihoitotiimit

Säännönmukaiset
tietojen
luovutukset

Ei

tanja.ahola
Kirjoituskone
Salon kaupunki5.11.20214497/07.01.01.02.00/2021



Tietojen luovutus
EU- ja ETA- alueen
ulkopuolelle

Ei Tietojen siirrot EU-
ETA-alueen
ulkopuolelle

Ei

Rekisterin suojauksen periaatteet ja käytön valvonta

Manuaaliset
aineistot

Kotihoidon asiakkaista Excel-
taulukko, jota ylläpitää
ateriakuljetuskoordinaattori.
Taulukko tallennettu
sähköiseen kansioon, johon
pääsy vain
kuljetuskoordinaattoreilla.

Tietojärjestelmillä
käsiteltävät
henkilötiedot

Jamix, ammattikeittiöiden ruokatuotannonohjaus- ja seurantajärjestelmä
Henkilökohtaiset käyttäjätunnukset ohjelmaan ja käyttöoikeuksien rajaus

Henkilötietojen
käsittelyn valvonta

Henkilötietojen käsittelyn valvontaa ja hävittämistä ohjataan ja toteutetaan lainsäädännöllä ja Salon kaupungin tietosuoja- ja
tietoturvaperiaatteiden mukaisesti. Henkilötietojen käsittelyn valvonta toteutetaan myös lokitietojen perusteella Salon kaupungin
tietosuoja- ja tietoturvaperiaatteiden mukaisesti.

Rekisteröidyn informointi ja oikeudet

Rekisterinpitäjän
informointivelvollisu
us

Rekisteröityä informoidaan
viipymättä niissä
tapauksissa, jossa rekisterin
luottamuksellisuus, eheys tai
saatavuus on vaarantunut

Rekisteröidyn
oikeudet

Rekisteröity voi tarkistaa, oikaista tai täydentää tietojaan.

Pyynnön tekeminen
(Rekisterinpitäjä
toimittaa pyydetyt
tiedot kohtuullisen
ajan kuluttua mutta
kuitenkin viimeistään
kuukauden kuluessa
pyynnön
tekemisestä)

Pyynnöt kirjaamon kautta
kirjaamo@salo.fi.

Tietojen
oikeellisuus ja
ajantasaisuus

Rekisterinpitäjä huolehtii oma-aloitteisesti ja rekisteröidyn pyynnöstä
virheellisen, puutteellisen tai tarpeettoman tiedon korjauksesta,
täydennyksestä tai poistosta ilman aiheetonta viivytystä.

Muuta: Rekisteriä ylläpitää liikennepalveluyksikön ateriakuljetuskoordinaattori.


