
                                                                                                                                        
                   
 
 
 
 

                     

 

Rekisteriseloste/OMAURA 

 

Henkilötietolain (523/99) 10 § 

EU:n yleinen tietosuoja-asetus 2016/679 

 

Laadittu 3.1.2019 

 

1. Rekisterinpitäjä 

Satakunnan Monikulttuuriyhdistys ry (SMY) 

 

2. Rekisterin nimi 

OMAURA -hankkeen asiakasrekisteri 

 

3. Rekisteriasioista vastaava henkilö 

Toimiston johtaja 

Satakunnan Monikulttuuriyhdistys ry  

Otavankatu 5 B 

28100 Pori 

puh. 040 523 7711  

toimisto@monikulttuuriyhdistys.fi 

 

4. Rekisterin käyttötarkoitus 

- Palvelun tarpeen arviointi 

- Neuvonta ja ohjaus 

- Työllistymisen edistämiseen liittyvät toimet 

- Sähköinen informointi 

 

Henkilötietojen käsittely perustuu asiakassuhteen hoitamiseen, rekisteröidyn suostumukseen, 

rekisteröidyn ja Satakunnan Monikulttuuriyhdistyksen välillä solmittuun sopimukseen tai muun 

asiallisen yhteyden perusteella, jolloin lainmukainen käsittelyperuste on rekisterinpitäjän oikeu-

tettu etu. 

 

5. Rekisterin tietosisältö 

Rekisterissä käsitellään rekisterin käyttötarkoituksen mukaisia tarpeellisia tietoja: 

- asiakkaan yhteystiedot: nimi, osoite, sähköposti, puhelinnumero. 

- asiakkaan demografiset tiedot: syntymäaika, syntymämaa, sukupuoli, kansallisuus, 

kansalaisuus, saapumisaika Suomeen, äidinkieli, muu kielitaito, ja ammatti sekä lapset 

ja heidän syntymävuotensa. 

- Muut asiakkaan työllistymiseen liittyvät tiedot. 

- Muut asiakkaan itse antamat tiedot. 



                                                                                                                                        
                   
 
 
 
 

                     

 

 

6. Tietolähteet 

Henkilötietoja kerätään rekisteröidyltä itseltään asiakastietojen, tapahtumien ja palautteiden 

yhteydessä. Henkilötietoja saadaan myös Satakunnan TE-toimistolta ja Porin kaupungin pe-

rusturvalta. 

 

7. Tietojen luovutus 

Tietoja ei luovuteta ilman rekisteröidyn lupaa muuten kuin hankkeen tarkoituksen perusteella 

sekä lain sallimissa ja velvoittamissa rajoissa tai viranomaisten vaatimusten edellyttämällä 

tavalla. 

 

8. Tietojen säilytysaika 

Rekisterinpitäjä säilyttää tietoja vain niin kauan, kun on tarpeen rekisterin käyttötarkoituksen 

kannalta. 

 

9. Rekisterin suojaus 

Sähköiset ja manuaaliset tietokannat, joihin tietoja tallennetaan, ovat teknisesti ja fyysisesti 

suojattu siten, ettei ulkopuolelta ole niihin pääsyä. Pääsy tietoihin on vain niillä, joilla se on 

tarpeen työtehtävien hoitamiseksi ja heille on annettu ohjeet tiedon tietoturvallista käsittelyä 

varten. 

 

10. Tarkastus- ja korjausoikeus sekä oikeus tietojen poistamiseen 

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä tietoja hänestä rekisteriin on talletettu. Rekisteröidyllä 

on oikeus vaatia virheellisen henkilötiedon korjaamista ja oikeus saada tietonsa poistetuksi 

rekisteristä.  

 

Tarkastus-, korjaus- tai poistopyyntö tulee lähettää kirjallisesti ja allekirjoitettuna rekisteriasi-

oista vastaavalle henkilölle. 

 

11. Siirto- ja kielto-oikeus 

Rekisteröidyllä on oikeus saada häntä koskevat henkilötiedot, jotka hän on toimittanut rekiste-

rinpitäjälle, jäsennellyssä, yleisesti käytetyssä ja koneellisesti luettavassa muodossa, jos käsit-

tely perustuu suostumukseen tai sopimukseen, ja käsittely suoritetaan automaattisesti. 

 

Rekisteröidyllä on EU:n tietosuoja-asetuksen 18 artiklan mukainen oikeus tietojen käsittelyn 

rajoittamiseen. Siirto- ja kielto-oikeus ovat astuneet voimaan 25.5.2018. 

 

Rekisteröidyllä on aina oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle tavasta, jolla SMY:ssä kä-

sitellään rekisteröidyn henkilötietoja. Valitus tehdään toimivaltaisen viranomaisen ohjeistamal-

la tavalla suoraan toimivaltaiselle viranomaiselle, joka Suomessa on tietosuojavaltuutettu.   



                                                                                                                                        
                   
 
 
 
 

                     

 

 

 

 

12. Tietosuojaselosteen muuttaminen 

Rekisterinpitäjä pidättää oikeuden päivittää ja muuttaa tietosuojaselostetta. Lainsäädännön 

niin vaatiessa siitä ilmoitetaan rekisteröidyille. 

 

13. Tietosuojaloukkauksista ilmoittaminen 

Henkilötietojen tietosuojaloukkauksella tarkoitetaan sellaista tapahtumaa, jonka seurauksena 

siirrettyjä, tallennettuja tai muuten käsiteltyjä henkilötietoja vahingossa tai lainvastaisesti tu-

houtuu, häviää tai muuttuu. Tietoturvaloukkaukseksi katsotaan myös tietojen luvaton luovut-

taminen sekä luvaton pääsy tietoihin. 

 

Rekisteröidylle ilmoitetaan tietoturvaloukkauksista ilman viivytystä, jos tietoturvaloukkauksesta 

aiheutuu todennäköisesti riski tämän oikeuksille ja vapauksille. 

 

Valvontaviranomaiselle tietoturvaloukkaukset ilmoitetaan mahdollisuuksien mukaan 72 tunnin 

kuluessa ilmitulosta, mikäli tietoturvaloukkauksesta todennäköisesti aiheutuu luonnollisen 

henkilön oikeuksiin ja vapauksiin kohdistuvaa riskiä. 

 

 


