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Rekisterinpitäjä

Kempeleen kunta
PL 12
90441 Kempele

Yhteyshenkilö
rekisteriä koskevissa
asioissa

Kempeleen kunnan kirjaamo
PL 12
90441 Kempele
kirjaamo@kempele.fi

Rekisterin nimi

Kempeleen kunnan järjestörekisteri

Henkilötietojen
käsittelyn tarkoitus

Kempeleen kunta ylläpitää Kempeleessä toimipaikkaa tai kotipaikkaa pitävien
järjestöjen rekisteriä, jotta järjestöjen toiminnasta tietoa haluavat
yksityishenkilöt ja organisaatiot löytävät tiedot helpommin.

Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin sisällytetään kunkin järjestön itsestään ilmoittamat tiedot:
• nimi
• rekisteritunnus
• toimiala
• yhteystiedot
• verkkosivujen osoite
• yhteyshenkilö yhteystietoineen
• muut mahdolliset ilmoitetut tiedot

Säännönmukaiset
tietolähteet

Rekisterin tiedot saadaan pääsääntöisesti järjestöjen itsensä ilmoittamana.

Tietojen
säännönmukaiset
luovutukset

Rekisterin tiedoista osa on avoimesti luettavissa Kempeleen kunnan internet –
sivuilla:
• järjestön nimi
• yhteystiedot
• järjestön verkkosivusto
• toimiala
Lisäksi järjestö voi itse valita avoimesti näytettäväksi muitakin tietoja.

Tietojen siirto EU:n tai
ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei luovuteta muutoin kuin Kempeleen kunnan internet –sivuilla, ks.
tietojen säännönmukaiset luovutukset.

Rekisterin suojauksen
periaatteet

Rekisteri sijaitsee suojatun yhteyden takana. Rekisterin päivitys/katseluoikeus on myönnetty kunnan sisällä vain muutamalle
vastuuhenkilölle.
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Rekisteröidy oikeudet

Rekisteröity voi pyytää tietojensa tarkastamista kirjallisesti rekisteriasioita
hoitavalta henkilöltä. Tarkastusoikeuden käyttäminen on ilmaista, mikäli
edellisestä tarkastamisesta on kulunut yli vuosi (EU:n yleinen tietosuojaasetus 679/2016, artikla 15).
Tarkastuspyyntö osoitetaan rekisterinpitäjälle omakätisesti allekirjoitetussa
tai vastaavalla tavalla varmennetussa asiakirjassa taikka henkilökohtaisesti
rekisterinpitävän luona.
Pyyntö toimitetaan osoitteella:
Kempeleen kunta/kirjaamo
PL 12
90441 Kempele
Rekisteröidyllä on oikeus vaatia tiedon korjaamista. Rekisterinpitäjän on ilman
aiheetonta viivytystä oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn vaatimuksesta
oikaistava, poistettava tai täydennettävä rekisterissä oleva virheellinen,
tarpeeton, puutteellinen tai vanhentunut tieto (EU:n yleinen tietosuoja-asetus
679/2016, artikla 16).
Oikaisupyyntö tehdään aina kirjallisesti ja se osoitetaan rekisterinpitäjälle
(osoite yllä).
Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus Tietosuojavaltuutetun toimistoon,
mikäli rekisteröity katsoo, että häntä koskevien henkilötietojen käsittelyssä on
rikottu voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä.
Tietosuojavaltuutetun toimisto
PL 800
00521 Helsinki
tietosuoja@om.fi

Rekisteröidyn
informointi

Tietosuojaseloste on nähtävissä Kempeleen kunnan internet-sivuilla
(www.kempele.fi).

