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Selosteen laadinta-/tarkastuspvm 
20.8.2021 

Henkilörekisterin tiedot 

1. Rekisterin nimi 

Nuorisopassin rekisteri 

2. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus 

Nuorisopassi on sähköinen matkapuhelimeen tai älylaitteeseen ladattava 
sovellus, joka sisältää ilmaisia sekä edullisia harrastus- ja lajikokeiluja sekä 
pääsylippuja tapahtumiin. Passin tavoitteena on mm. lisätä nuorten 
harrastamista sekä esitellä paikallista harrastus- ja vapaa-ajantoimintaa. 
Nuorisopassi myönnetään kangasalalaisille 8-luokkien oppilaille. Mahdolliset 
muutokset passin voimassaolosta ilmoitetaan käyttäjille erikseen. Nuorisopassi 
sovellus ladataan sovelluskaupasta, ja oppilaat kirjautuvat Nuorisopassiin 
omalla henkilökohtaisella sähköpostiosoitteella ja aktivointikoodilla. Oppilaat 
saavat aktivointikoodin Wilma-viestillä, kun huoltaja on antanut luvan 
oppilaan tietojen siirtämiseen. Oppilaan huoltajan tulee antaa lupa oppilaan 
henkilötietojen siirtämisestä Nuorisopassiin. Lupa tietojen siirtoon kysytään 
huoltajilta Wilman kautta. Oppilaan henkilötiedot tarvitaan, jotta hän saa 
käyttöoikeudet ja edut Nuorisopassiin. Organisaatioiden osalta kerätään 
organisaation perustiedot sekä mahdolliset yhteyshenkilön tiedot, jotta passiin 
voidaan syöttää organisaation myöntämät tarjoukset ja edut. 

3. Rekisterinpitäjä 

Kangasalan kaupunki Y-1923299-5 

4. Rekisteristä vastaava viranhaltija, tehtävänimike ja yhteystiedot 

Marke Vornanen, vapaa-aikapalveluiden johtaja 
etunimi.sukunimi@kangasala.fi 

Kangasalan kaupunki, PL 50, 36201 Kangasala 
puh. 03 5655 3000 (vaihde)  
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5. Rekisterin yhteyshenkilö ja yhteystiedot 

Toimistosihteeri, kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelut 

etunimi.sukunimi@kangasala.fi 
puh. 03 5655 3000 (vaihde)  

6. Organisaation tietosuojavastaava 

Päivi Joutsen, ICT-palvelukoordinaattori 
etunimi.sukunimi@kangasala.fi 
puh. 03 5655 3000 (vaihde)  

 

7. Rekisterin henkilötietojen käsittelyä on ulkoistettu toimeksiantosopimuksella 

☐ Ei 

☒ Kyllä.  

Kangasalan kaupungin toimeksiannosta Otium Innovations sekä Dyme 

Solutions Oy käsittelevät henkilötietoja kaupungin kanssa tehdyn sopimuksen 
edellyttämässä laajuudessa. 

8. Henkilötietojen käsittelyn lainmukaisuus 

A)  

☐ Lakisääteinen velvoite 

Toimintaa ohjaava lainsäädäntö: 

☐ Sopimuksen täytäntöönpano 

☐ Yleinen etu/Julkisen vallan käyttö 

☒ Suostumus 

Nuorisopassi on vapaaehtoinen lisäpalvelu. Suostumus Kangasalan 
kouluissa opiskelevien huoltajilta pyydetään Wilman kautta. 
Organisaatioiden osalta suostumus pyydetään sähköpostitse.  

B)  

☐ Rekisteri on viranomaistoiminnan rekisteri. 

☒ Rekisteri on julkishallinnon vapaaehtoisen toiminnan rekisteri 

mailto:etunimi.sukunimi@kangasala.fi
mailto:etunimi.sukunimi@kangasala.fi
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C) 

Rekisterin tietoja käytetään automatisoituihin yksittäispäätöksiin, profilointi 
mukaan lukien 

☒ Ei 

☐ Kyllä 

Henkilörekisterin henkilötiedot, tietolähteet ja tietojen luovutus 

9. Rekisterissä olevat henkilötiedot 

Oppilaan rekisteritiedoissa on määritelty seuraavat tiedot: etunimi, sukunimi, 

asuinkunta, koulu, luokka-aste ja Primus korttinumero. 

Lisäksi sovelluksen käyttäjistä tallentuu edun käyttötiedot: Mikä etu, milloin 
käytetty. 

Organisaatioiden osalta rekisteristä löytyy seuraavat tiedot, mikäli 
palveluntarjoaja on ne ilmoittanut: Nimi, osoite, aukioloajat, puhelinnumero, 
sähköpostiosoite, logo ja www-sivujen osoite sekä myönnetyn edun tiedot. 

10. Rekisteritietojen ylläpitojärjestelmät (järjestelmän/sovelluksen nimi/nimet) 

Kangasalan kaupungin ylläpitämien koulujen oppilaiden tiedot toimitetaan 
käytössä olevista oppilastietojärjestelmistä, (Primus). 

11. Rekisterissä on manuaalista paperiaineistoa 

☒ Ei 

☐ Kyllä 

12. Rekisterin tietolähteet 

Kangasalan kaupungin ylläpitämien koulujen tiedot toimitetaan käytössä 
olevista oppilastietojärjestelmistä (Primus). Palveluntarjoajien tiedot kertyvät 

yritysten, seurojen ja järjestöjen itse ilmoittaessaan tietonsa esim. sähköpostitse 
tai puhelimitse. 
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13. Rekisterin suojauksen periaatteet 

Kangasalan kaupungin tietojen säilytystä, arkistointia, hävittämistä ja muuta 

käsittelyä ohjataan tiedonohjaussuunnitelmalla ja tietoturva- ja 
tietosuojaohjeistuksella.  

Rekisteriin sähköisesti tallennetut tiedot on suojattu niin, että niitä pääsee 

katsomaan vain siihen oikeutettu henkilö. Jokainen käyttäjä hyväksyy tietojen 
ja tietojärjestelmien käyttöä ja salassapitoa koskevan sitoumuksen 

käyttöoikeudet saadessaan. Jokaisella työntekijällä on oikeus käsitellä vai niitä 
henkilötietoja, joita hän välittömästi tarvitsee työtehtävissään. Tietoja 
käsitteleviä työntekijöitä koskee vaitiolovelvollisuus, joka jatkuu myös 

palvelussuhteen päätyttyä. Työsuhteen päättyessä käyttöoikeudet 
poistetaan. 

14. Rekisterissä olevien tietojen luovutus 

Tietojen säännöllinen luovutus: 

☒ Ei 

☐ Kyllä  

15. Tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen (ETA) ulkopuolelle 

☒ Ei 

☐ Kyllä 

16. Henkilötietojen säilytysajat/säilytysajan määrittämiskriteerit 

Säilytys toteutetaan kaupungin tiedonohjaussuunnitelman mukaisesti. 
Asiakirjat, joita ei ole määritetty pysyvästi säilytettäväksi, hävitetään niille 

määrätyn lakisääteisen säilytysajan jälkeen, siten että tietosuoja on 
varmistettu.  

17. Rekisteröidyn oikeudet 

Rekisteröidyn oikeudet ja niiden toteuttamiseen liittyvät ohjeet löydät: 
www.kangasala.fi/tietosuoja 

http://www.kangasala.fi/tietosuoja
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