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Tyrnävän kunta / Sivistys- ja hyvinvointilautakunta
1. Rekisterinpitäjä:
nimi ja yhteystiedot Kunnankuja 4
91800 Tyrnävä
(08) 55871 300
e-mail: kunta@tyrnava.fi

2. Rekisteriasioita
hoitava henkilö tai
yhteyshenkilö

Vastuuhenkilö:
Asiahallintavastaava Johanna Pekkarinen, 050 316 8773
Yhteyshenkilö:
Etsivä nuorisotyöntekijä Jukka Sarpola, 050 594 2365

3. Rekisterin nimi

Etsivän nuorisotyön asiakasrekisteri

4. Henkilötietojen
käsittelyn tarkoitus

Etsivän nuorisotyön tehtävänä on tavoittaa tuen tarpeessa oleva
nuori ja auttaa häntä sellaisten palvelujen ja muun tuen piiriin, joilla
edistetään hänen kasvuaan, itsenäistymistään, osallisuuttaan
yhteiskuntaan ja muuta elämänhallintaansa sekä pääsyään
koulutukseen ja työmarkkinoille.
PARent-järjestelmään kirjataan nuoren nimi, puhelinnumero, sähköpostiosoite, osoite sekä syntymäaika ja/tai henkilötunnus, jonka
avulla nuori voidaan yksilöidä; nuoren yhteys- ja yksilöintitietojen
ilmoittaja sekä sovitut jatkotoimenpiteet.

5. Rekisterin
tietosisältö

Lisäksi Par-järjestelmään voidaan kirjata muistioita.
Muistioihin kirjataan yleisiä huomioita ja tärkeitä asiakkuuteen
liittyviä asioita ja tilastolliseen muistioon voidaan merkitä
tapaamisten, puheluiden ja muiden yhteydenottojen määrää.
Jos nuoren tietoja siirretään edelleen viranomaisille, kirjataan mitä
tietoja ja kenelle nuoresta on annettu

6. Säännönmukaiset
tietolähteet
7. Säännönmukaiset
tietojen luovutukset
ja tietojen siirto
EU:n ja Euroopan
talousalueen
ulkopuolelle

Nuoren yksilöinti-ja yhteystietoja viranomaisilta, Kela:sta, nuorten
kanssa toimivat rekisteröidyt yhdistykset, säätiöt tai muuta
harrastustoimintaa tarjoavat yhteisöt. Lisäksi tietoja saadaan
nuorelta itseltään sekä nuoren suostumuksella myös muualta.
Luovutetaan tarvittaessa palveluntarjoajalle, jolle nuori ohjataan.
Tietoja luovutetaan edelleen toiselle viranomaiselle vain nuoren, ja
jos nuori on alaikäinen, myös hänen huoltajansa nimenomaisella
suostumuksella.
Tilastotietoja, joista ei voida tunnistaa yksittäistä henkilöä, luovutetaan vuosittain opetus- ja kulttuuriministeriöön sekä ELY keskukselle.
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8. Rekisterin
suojauksen
periaatteet

A. Manuaalinen aineisto
Aineistoa ei ole
B. ATK:lle talletetut tiedot
Suojattu käyttäjätunnuksella ja PARent-ohjelman salasanalla
Yksilöä koskevat tiedot hävitetään heti, kun ne eivät ole
välttämättömiä häntä koskevan tehtävän hoitamiseksi - tiedot
hävitetään viimeistään, kun henkilö täyttää 29-vuotta

9. Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista
Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa itseään koskevat henkilörekisteritiedot henkilötietolain
mukaisesti.
Rekisteröity voi vaatia henkilörekisteritiedon korjaamista( henkilötietolain mukaisesti)
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