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Seloste henkilötietojen käsittelytoimista ja rekisteröidyn 
oikeuksista. Rekisterinpitäjän informointi rekisteröidyille.  
EU:n yleinen tietosuoja-asetus (2016/679), artiklat 13 ja 14 
 
Selosteen laadinta-/tarkastuspvm 
17.3.2022 

Henkilörekisterin tiedot 

1. Rekisterin nimi 

Kangasalan kaupungin toimialojen järjestämien etätapahtumien rekisteri, 

Microsoft Teams Live Event/Teams-kokoukset 

Teams on osa Microsoftin tuottamaa pilvipalvelukokonaisuutta. 

2. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus 

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on mahdollistaa kuntalaisen osallistuminen 
kaupungin toimialojen järjestämiin etätapahtumiin.  

3. Rekisterinpitäjä 

Kangasalan kaupunki Y-1923299-5 

4. Rekisteristä vastaava viranhaltija, tehtävänimike ja yhteystiedot 

Viestintäpäällikkö, Annikka Lampo 
Kangasalan kaupunki, PL 50, 36201 Kangasala 

puh. 03 5655 3000 (vaihde)  

5. Rekisterin yhteyshenkilö 

ICT-Päällikkö, Kangasalan kaupunki 

6. Organisaation tietosuojavastaavat 

Päivi Joutsen, tietosuojavastaavat[@]kangasala.fi  

7. Rekisterin henkilötietojen käsittelyä on ulkoistettu toimeksiantosopimuksella 

☐ Ei 

☒ Kyllä, TietoEvry Oyj 
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8. Henkilötietojen käsittelyn lainmukaisuus 

A)  

☐ Lakisääteinen velvoite 

☐ Sopimuksen täytäntöönpano 

☒ Yleinen etu 

☐ Suostumus 

B)  

☒ Rekisteri on viranomaistoiminnan rekisteri. 

☒ Rekisteri on julkishallinnon vapaaehtoisen toiminnan rekisteri 

Riippuu tilaisuuden käyttötarkoituksesta ja sisällöstä.  

C) 

Rekisterin tietoja käytetään automatisoituihin yksittäispäätöksiin, profilointi 

mukaan lukien 

☒ Ei 

☐ Kyllä 

Henkilörekisterin henkilötiedot, tietolähteet ja tietojen luovutus 

9. Rekisterissä olevat henkilötiedot 

Kuntalainen voi liittyä Teams-tapahtumaan anonyymisti tai kirjautumalla 

Teamsiin.  

Rekisteriin voi tallentua riippuen liittymistavasta:   

• Rekisteröidyn Teams-tapahtumaan lisäämä nimi, sähköposti ja 

organisaatio 
• Profiilikuva, jos rekisteröity on lisännyt sellaisen (jos tilaisuus tallennetaan) 
• Videokuva, jos rekisteröity pitää kameraa päällä (jos tilaisuus 

tallennetaan) 
• Ääni, jos rekisteröity pitää mikrofonia päällä (jos tilaisuus tallennetaan) 
• Keskustelupalstalle kirjoitetut kommentit 
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Tapahtumajärjestäjälle näkyvällä käyttäjäraportilla on nähtävillä myös teknisiä 
tietoja, kuten rekisteröidyn saapumis- ja poistumisaika.  

Microsoftin tietosuojalauseke:  

https://privacy.microsoft.com/fi-FI/privacystatement 

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

Microsoftin pilvipalvelut M365 

11. Rekisterissä on manuaalista paperiaineistoa 

☒ Ei 

☐ Kyllä 

12. Rekisterin tietolähteet 

Henkilötiedot saadaan rekisteröidyltä itseltään. Tilaisuuteen osallistuvan täytyy 
muistaa, että ei keskustele, kirjoita tai esitä Teams-tilaisuudessa mitään 

sellaista, joka on salassa pidettävää tai kuuluu yksityiselämän suojan piiriin. 

Kokouksen järjestäjä on voinut päättää tallentaa kokouksen, jos siihen on 
erityinen yleisen edun mukainen syy, kuten tarve mahdollistaa koulutuksen tai 

tilaisuuden katseleminen myös jälkikäteen. Kaikkia Teams-tilaisuuksia ei 
tallenneta. Mahdollisesta tallentamisesta sekä tallenteen käyttötarkoituksesta 
ilmoitetaan aina kokouksen alussa. 

13. Rekisterin suojauksen periaatteet 

Järjestelmätoimittaja vastaa palvelin- ja ohjelmistoturvallisuudesta. 
Etätilaisuuksien järjestäjät ja esittäjät kirjautuvat Teams-järjestelmään 

henkilökohtaisilla käyttäjätunnuksilla. 

 

https://privacy.microsoft.com/fi-FI/privacystatement
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14. Rekisterissä olevien tietojen luovutus 

Tietojen säännöllinen luovutus: 

☒ Ei 

☐ Kyllä 

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

Microsoft Teams-palvelu on osa Microsoftin pilvipalvelukokonaisuutta. 
Microsoftin ja sen alihankkijoiden kautta tilaisuuksiin osallistumiseen liittyviä 

tietoja (esim. antamasi nimi, IP-osoite jne.) voi siirtyä myös EU/ETA-alueen 
ulkopuolelle. 

Microsoftin tietosuojalauseke:  

https://privacy.microsoft.com/fi-FI/privacystatement 

16. Henkilötietojen säilytysajat/säilytysajan määrittämiskriteerit 

Microsoft Teams määrittää tietojen säilytysajan järjestelmässä.  

17. Rekisteröidyn oikeudet 

Rekisteröidyn oikeudet ja niiden toteuttamiseen liittyvät ohjeet löydät: 

www.kangasala.fi/tietosuoja 

 

https://privacy.microsoft.com/fi-FI/privacystatement
http://www.kangasala.fi/tietosuoja
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