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1. Rekisterin nimi

Erityisuimakorttirekisteri

2.Rekisterinpitäjä

Hyvinkään Kaupunki/ Liikuntapalvelut
Lähiosoite Kankurinkatu 4-6
Postinumero 05800 Hyvinkää
Puhelin 019 45 911

3. Yhteyshenkilö
rekisteriä
koskevissa asioissa

Liikuntapäällikkö Minna Kalmari
Liikuntasihteeri Katarina Norrena

4. Tietosuojavastaava

Privaon Oy / tietosuojavastaava@hyvinkaa.fi

5.Henkilötietojen
käsittelyn tarkoitukset

Erityisuimakortin myöntämiseen tarvittavien tietojen käsittely. Käsiteltäviä
asiakirjoja ovat erityisuimakorttihakemukset liitteineen sekä päätös kortin
myöntämisestä.
EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan kohta 1a eli asiakkaan
suostumus.
Manuaalisesti tallennetut tiedot:
Nimi, henkilötunnus, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite sekä
asiakkaan antamat kortin myöntämisen perusteet (esim. sairaustiedot).
Hakemuksen liitteinä asiakkaat toimittavat rekisteriin mm.
lääkärintodistuksia ja –diagnooseja sekä kopioita kela-korteista ja
Invapysäköintiluvista. Asiakirjat säilytetään lukitussa kaapissa.
Ei säännönmukaisia tietojen luovutuksia.

6.Henkilötietojen
käsittelyn oikeusperuste
7. Käsiteltävät
henkilötietoryhmät

8. Henkilötietojen
luovutukset
9. Henkilötietojen
tietolähteet
10. Tietojen säilytysaika

Asiakas ilmoittaa henkilötiedot ja perusteet kortin myöntämiseen
hakiessaan korttia.
Tietoja säilytetään 2 vuotta.

11. Tietojen siirto EU:n tai
ETA:n ulkopuolelle
12. Rekisteröidyn
oikeuksien
kuvaaminen

Tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.
Oikeus tarkastaa tiedot
Sinulla on oikeus tarkastaa, miten ja mitä henkilötietojasi käsitellään.
Voit käydä jättämässä tietopyynnön Hyvinkään kaupungintalolla, osoitteessa
Kankurinkatu 4-6. Varauduthan todistamaan henkilöllisyytesi.
Määräaika tietojen toimittamiseksi tai tietopyyntöön liittyvien lisätietojen
antamiseksi on kuukausi pyynnön vastaanottamisesta. Mikäli tietopyyntö on
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poikkeuksellisen monimutkainen ja laaja, määräaikaa voidaan jatkaa
kahdella kuukaudella.
Oikeus tiedon oikaisemiseen tai poistamiseen
Sinulla on oikeus pyytää häntä koskeva virheellisesti merkitty tieto
oikaistavaksi.
Sinulla on myös oikeus pyytää henkilötietosi poistamista rekisteristä. Tietosi
poistetaan, jos käsittelylle ei enää ole olemassa laillista perustetta. Otathan
huomioon, että emme voi poistaa sinua koskevia henkilötietoja, jos
henkilötietojesi käsittely perustuu edelleen käsittelyä edellyttävän
lakisääteisen velvoitteen noudattamiseksi tai oikeudellisen vaateen
laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi.
Rajoittamis- ja vastustamisoikeus
Jos tietosi joltain osin eivät pidä paikkaansa, sinulla on oikeus vaatia
käsittelyn väliaikaista rajoittamista, kunnes olemme varmistaneet tietojen
paikkansapitävyyden. Aina kun tietojesi käsittely perustuu rekisterinpitäjän
oikeutettuun etuun, sinulla on oikeus vastustaa sinua koskevien tietojen
käsittelyä. Tällöin emme saa enää käsitellä henkilötietojasi, paitsi jos
voimme perustellusti osoittaa, että käsittelyyn on olemassa huomattavan
tärkeä ja perusteltu syy, jonka voidaan katsoa olevan riittävän painava
syrjäyttääkseen rekisteröidyn edut oikeudet ja vapaudet. Lisäksi mikäli
tarvitsemme tietoja oikeusvaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai
puolustamiseksi, tietojen käsittelyä on sallittua jatkaa.
Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen
Sinulla voi olla oikeus saada itseäsi koskevat henkilötiedot jäsennellyssä ja
yleisesti koneluettavassa muodossa ja oikeus siirtää nämä tiedot toiselle
rekisterinpitäjälle (jos se on teknisesti mahdollista). Oikeus koskee tilanteita,
joissa henkilötietojasi käsitellään antamasi suostumukseen perustuen tai
sopimuksen perusteella.
Valitusoikeus
Yllä mainittujen oikeuksien lisäksi sinulla on oikeus tehdä valitus
valvontaviranomaiselle henkilötietojesi käsittelystä. Yllä mainitut oikeudet
eivät kuitenkaan ole ehdottomia ja niihin sisältyy poikkeuksia, koska
henkilötietojen käsittelyperuste vaikuttaa siihen, mitä oikeuksia
rekisteröidyllä on.
13. Automaattinen
päätöksenteko ja
profilointi

Tiedoilla ei tehdä automaattista päätöksentekoa tai profilointia.

