
Rekisterinpitäjä 

Nimi ja yhteystiedot Tietosuojavastaava  Edustaja / Vastuutaho 
Nimi Salon kaupunki Nimi Aino Suomaa Nimi  Salon kaupunki/Nuorisopalvelut 
Osoite Tehdaskatu 2 Osoite Tehdaskatu 2 Osoite  PL 77, 24101 SALO 
Sähköposti kirjaamo@salo.

fi  
Sähköpos
ti 

tietosuojavastaava
@salo.fi  

Sähköposti  nuoriso@salo.fi  

Puhelin (02) 7781 Puhelin 044 778 2031 Puhelinnumero  (02) 7781 
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  Johanna Paananen 
Osoite  PL 77, 24101 SALO 
Sähköposti  johanna.paananen@salo.fi  
Puhelinnumero  027784800 

Henkilörekisterin tiedot 
Henkilörekisterin 
nimi 

Lyyti -
ilmoittautumisjärjestelmä 

Henkilötietojen 
käsittelyn 
lainmukaisuus 

EU:n yleinen tietosuoja-asetus (679/2016)  
Tietosuojalaki (1050/2018)  

Henkilötietojen 
käsittelyn tarkoitus 

Asiakkaat menevät Lyytiin 
tapahtuman järjestäjän 
linkin kautta (ei vaadi 
rekisteröitymistä) tai Lyyti -
sovelluksen kautta (vaatii 
rekisteröinnin) ja 
ilmoittautuvat Salon 
kaupungin nuorisopalvelui- 
den järjestämiin 
tapahtumiin (kerhot, leirit).  

Tietosisältö Salon kaupungin nuorisopalveluiden asiakkaat  
Sukunimi ja kutsumanimi pakolliset (lapsi/huoltaja) 
Osoitetiedot 
Puhelinnumero 
Sähköposti 
Syntymäaika (lapsi) 
Erityisruokavalio 
Erityishuomiot  

Henkilötietoryhmät Ilmoittautuvat 
yksityishenkilöt 

Henkilötietojen 
säilytysaika ja 
peruste 

Osallistujalistat hävitetään tapahtuman päätyttyä. 

Tietolähteet ja tietojen luovutukset sekä siirrot 

Tietolähteet Rekisteröidyn nimi  
Asiakas ilmoittaa itse tiedot 
ilmoittautumisen 
yhteydessä 

Säännönmukaiset 
tietojen 
luovutukset 

Rekisterissä olevia tietoja ei luovuteta muille tahoille, suoramarkkinointiin, 
markkina- ja mielipidetutkimuksiin, henkilömatrikkeleihin eikä 
sukututkimuksiin (ks. henkilötietojen käsittelyn tarkoitus). 



Tietojen luovutus 
EU- ja ETA- alueen 
ulkopuolelle 

 Ei Tietojen siirrot EU- 
ETA-alueen 
ulkopuolelle 

 Ei 

Rekisterin suojauksen periaatteet ja käytön valvonta 

Manuaaliset 
aineistot 

Osallistujalistat (nimi, 
puhnro), säilytetään 
tapahtuman (kerhon, leirin) 
ajan 

Tietojärjestelmillä 
käsiteltävät 
henkilötiedot 

Rekisteri on käytössä ainoastaan nuorisopalveluiden henkilöstön ja 
harrastus-/kerhotoiminnan toteuttavien tahojen henkilöstön, jotka toimivat 
yhteistyösopimuksessa Salon kaupungin kanssa. Järjestelmään pääsy on 
suojattu käyttäjäkohtaisin käyttäjätunnuksin ja salasanoin. Käyttöoikeus 
päättyy henkilön siirtyessä pois niistä tehtävistä, joita varten hänelle on 
myönnetty käyttöoikeus. Samalla poistuu käyttäjätunnus. 

Henkilötietojen 
käsittelyn valvonta 

Henkilötietojen käsittelyä valvotaan Salon kaupungin tietosuoja- ja tietoturvakäytäntöjen mukaisesti. 

Rekisteröidyn informointi ja oikeudet 

Rekisterinpitäjän 
informointivelvollisu
us 

Rekisteröidyllä on oikeus 
saada tietää, mitä häntä 
koskevia tietoja rekisteriin 
on talletettu, tai ettei 
rekisterissä ole häntä 
koskevia tietoja. 
Järjestelmän 
tietosuojaseloste on 
nähtävissä 
www.salo.fi/tietosuoja. 

Rekisteröidyn 
oikeudet 

Rekisteröidyllä on oikeus - tarkistaa, oikaista, täydentää tai pyytää 
poistamaan  kerättyjä tietoja - vaatia, että rekisterinpitäjä oikaisee ilman 
aiheetonta viivytystä rekisteröityä koskevat epätarkat ja virheelliset 
henkilötiedot - tehdä valitus valvontaviranomaiselle; - peruuttaa suostumus 
milloin tahansa. 

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

Rekisteröity voi toimittaa 
tietopalvelupyynnön Salon 
kaupungin kirjaamoon, 
rekisteristä vastaavalle 
taholle tai Salon kaupungin 
tietosuojavastaavalle. 
Lisätietoa 
www.salo.fi/tietosuoja  

Tietojen 
oikeellisuus ja 
ajantasaisuus 

Rekisterin tietosisällön oikeellisuus ja ajantasaisuus tarkistetaan 
rekisteröidyn yhteydenoton perusteella. 

Muuta 

 


