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1. Rekisterinpitäjä 
Uudenmaan ELY -keskus / Uudenmaan TE -toimisto 

 

2. Rekisterin nimi 
Perhevapaalta työllistyminen -hanke, UUDELY/5058/2019 

 

3. Rekisteriasioista  vastaava henkilö 
Yhteyshenkilö: 

Mikko Moilanen 

Uudenmaan ELY -keskus / Uudenmaan TE -toimisto 

Opastinsilta 12B 

00520 Helsinki 

Puh. 0295 021 133 

mikko.j.moilanen@ely-keskus.fi 

 

4. Rekisterin käyttötarkoitus 
Sovittujen palveluiden toteuttaminen ja niistä viestiminen. 

Käsittely perustuu asiakassuhteen hoitamiseen, rekisteröidyn suostumukseen tai rekisterinpitäjän 

oikeutettujen etujen toteuttamiseksi. 

 

5. Rekisterin tietosisältö 
Rekisterissä käsitellään rekisterin käyttötarkoituksen mukaisia tarpeellisia tietoja: 

Sähköpostiosoite 

Nimi 

Puhelinnumero 

Sukupuoli 

Lasten nimet, iät ja mahdolliset erityistarpeet 

Perhevapaaltatyohon.fi -sivuston selaustiedot 

Henkilöiden itsensä antamat luokittelutiedot 

Henkilöiden käyttämään laitteeseen liittyvät tiedot: mm. päätelaite, IP -osoite, käyttöjärjestelmä ja selain 

Evästeiden tuottama tieto 

 



6. Tietolähteet 
Henkilötietoja kerätään rekisteröidyiltä itseltään kampanjoiden, palautteiden ja ilmoittautumisten 

yhteydessä. 

Käytämme lisäksi evästeitä verkkosivuillamme, jotta voimme tarjota parhaan mahdollisen 

käyttäjäkokemuksen sivuston kävijälle. Evästeet ovat lyhyitä tekstitiedostoja, jotka verkkopalvelin tallentaa 

käyttäjän päätelaitteelle. Evästeet antavat meille tietoa siitä, miten käyttäjät käyttävät verkkosivustoamme. 

Saatamme hyödyntää evästeitä palveluidemme ja verkkosivustomme kehittämiseksi, verkkosivuston käytön 

analysoimiseksi, sekä markkinoinnin kohdentamiseksi ja optimoimiseksi. Verkkosivuston käyttäjä voi antaa 

suostumuksensa tai kieltää evästeiden käytön verkkoselaimensa asetuksista. Useimmat verkkoselaimet 

sallivat evästeet automaattisesti. Huomaathan, että evästeiden estäminen saattaa rajoittaa 

verkkosivustomme toimivuutta. 

 

7. Tietojen luovutus ja siirto 
Tietoja ei luovuteta ilman rekisteröidyn lupaa muuten kuin lain sallimissa ja velvoittamissa rajoissa tai 

viranomaisten vaatimusten edellyttämällä tavalla. 

Rekisterin käyttötarkoituksen mukaisien tehtävien hoitoon voidaan käyttää alihankkijoita ja tietoja voidaan 

siirtää EU-/ETA-alueen ulkopuolelle, jos se on palvelun toteuttamisen vuoksi tarpeellista. Tällöin 

rekisterinpitäjä huolehtii sopimuksiin lainsäädännön edellyttämällä tavalla tietosuojan riittävästä tasosta. 

 

8. Tietojen säilytysaika 
Rekisterinpitäjä käyttää tietoja vain niin kauan, kuin on tarpeen rekisterin käyttötarkoituksen kannalta. 

 

9. Rekisterin suojaus 
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. 

 

10. Tarkastus- ja korjausoikeus, sekä oikeus tietojen poistamiseen 
Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä tietoja hänestä rekisteriin on tallennettu, oikeus vaatia 

virheellisten henkilötietojen korjaamista ja oikeus saada tietonsa pois rekisteristä. Tarkastus-, korjaus- tai 

poistopyyntö tulee lähettää kirjallisesti ja allekirjoitettuna rekisteriasioista vastaavalle henkilölle. 

 

11. Siirto- ja kielto-oikeus 
Rekisteröidyllä on oikeus saada häntä koskevat henkilötiedot, jotka hän on toimittanut rekisterinpitäjälle, 

jäsennellyssä, yleisesti käytetyssä ja koneellisesti luettavassa muodossa, jos käsittely perustuu 

suostumukseen tai sopimukseen, ja käsittely suoritetaan automaattisesti. Rekisteröidyllä  on EU:n 

tietosuoja-asetuksen 18 artiklan mukainen oikeus tietojen käsittelyn rajoittamiseen. 

 



12. Tietosuojaselosteen muuttaminen 
Rekisterinpitäjä pidättää oikeuden päivittää ja muuttaa tietosuojaselostetta. Lainsäädännön niin vaatiessa 

ilmoitamme siitä rekisteröidyille. 


