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1. Rekisterin nimi 

 

Kyselyiden vastaajarekisteri  

 
2. Rekisterinpitäjä 
  

Tuusulan kunnanhallitus 
PL 60 
04301 Tuusula  
puhelin 09 87181  

 
3. Rekisteriasioista vastaava 
henkilö (rekisterinpitäjän 
edustaja) 

Paula Kylä-Harakka, viestintäpäällikkö  

 040 314 2004, viestinta@tuusula.fi  

Hyryläntie 16/PL 60, 04300 Tuusula 
 
4. Rekisteriasioiden 
yhteyshenkilö 

Paula Kylä-Harakka, viestintäpäällikkö 
 

 040 314 2004, viestinta@tuusula.fi  

Hyryläntie 16/PL 60, 04300 Tuusula 

 
5. Tietosuojavastaava   tietoturva@tuusula.fi 040 318 2753

 

  
6. Henkilötietojen käsittelyn  
tarkoitus / rekisterin 
käyttötarkoitus 

Henkilötietoja käsitellään Rekisteröidyn antaman suostumuksen perusteella 
kyselyiden, ilmoittautumisten, raportoinnin, kyselypalautteen, 
tapahtumapalautteen ja muun kyselytyökalun käyttämiseen liittyvien 
toimenpiteiden yhteydessä ja mahdollistamiseksi.   

 
Mikäli rekisteröity ei toimita pyydettyjä tietoja siltä osin kuin tiedot liittyvät 
tapahtumaan ilmoittautumiseen, Rekisterinpitäjä ei voi ottaa vastaan 
Rekisteröidyn ilmoittautumista eikä sitoutua tapahtumaan osallistumista 
koskevaan Rekisterinpitäjän ja Rekisteröidyn väliseen sopimukseen. 

 

7. Rekisterin tietosisältö 
(kuvaus rekisteröityjen 
ryhmistä ja henkilötieto-
ryhmistä) 

Henkilöryhmät, joiden tietoja voidaan käsitellä, ovat Rekisterinpitäjän 
järjestämään kyselyyn vastaajia tai tapahtumaan osallistujia, jotka pyynnöstä 
jättävät yhteystietonsa ja luvan tietojensa käsittelyyn kyselytyökalun välityksellä.  
Vastaajat ja osallistujat voivat olla kunnan henkilöstöä, luottamushenkilöitä, 
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asukkaita tai kunnan muihin sidosryhmiin kuuluvia. 
 
Rekisterissä voidaan käsitellä muun muassa rekisterinpitäjän kyselyyn 
vastanneet tai tapahtumaan ilmoittautuneen rekisteröidyn etu- ja sukunimen, 
sekä mahdolliset yhteystiedot ja tapahtumaan liittyen annetut tarpeelliset 
tiedot. Rekisteröidyn itsensä syöttämät taustatiedot kyselyyn tai 
ilmoittautumistiedot tapahtumaan saattavat sisältää mm. seuraavia tietoja: 
sähköposti, puhelinnumero, osoite, syntymäaika, tai allergiatiedot. 
 

 

8. Tietojen säilytysajat   
 
 
 

Henkilötietoja säilytetään niin kauan kuin on tarpeen kyselyn ja sen tulosten 
käsittelemiseksi tai rekisteröidyn tekemän ilmoittautumisen ja siihen liittyvän 
tapahtuman mahdollistamiseksi. Tiedot poistetaan, kun niiden edellä määritelty 
säilytysaika on kulunut. 

 

9. Säännönmukaiset 
tietolähteet ja tietojen 
luovutukset 
 
 
 

Säännönmukaisia tietolähteitä ovat osallistujan ilmoittamat tiedot. 
 
Rekisteritietoja voidaan jakaa organisaation sisällä sekä kyselyn tai tapahtuman 
sidosryhmien kesken. Lisäksi rekisteritiedot siirretään määritellylle 
henkilötietojen käsittelijälle (Surveypal Oy, y-tunnus 2106411-8, puhelin 09 424 
502 53, Kauppakatu 3 B 25, 33200 Tampere). 
 
Tietoja ei luovuteta EU-tai ETA-alueen ulkopuolelle. 

 

10. Rekisterin 
ylläpitojärjestelmät ja 
suojauksen periaatteet 
 
 

Tietoja säilytetään teknisesti suojattuina. Fyysinen pääsy tietoihin on estetty 
kulunvalvonnan, sekä muiden turvatoimien avulla. Pääsy tietoihin vaatii riittävät 
oikeudet, sekä monivaiheisen tunnistautumisen. Luvattomalta pääsyltä estetään 
myös mm. palomuurien ja teknisen suojautumisen avulla. Rekisteritietoihin 
pääsevät käsiksi ainoastaan rekisterinpitäjä ja erikseen nimetyt tekniset henkilöt. 
Ainoastaan nimetyillä henkilöillä on oikeus käsitellä ja ylläpitää rekisterin tietoja. 
Käyttäjiä sitoo vaitiolovelvollisuus. Rekisteritiedot varmuuskopioidaan 
turvallisesti ja ne ovat palautettavissa tarpeen tullen. Tietoturvan taso 
auditoidaan toistuvin väliajoin joko ulkoisen tai sisäisen auditoinnin avulla. 

 

11. Rekisteröidyn oikeus 
saada pääsy tietoihin (artikla 
15) 

 

Rekisteröidyllä on oikeus saada Rekisterinpitäjältä vahvistus siitä, että häntä 
koskevia henkilötietoja käsitellään tai että niitä ei käsitellä. Rekisterinpitäjän on 
toimitettava jäljennös käsiteltävistä henkilötiedoista. Jos rekisteröity pyytää 
useampia jäljennöksiä, rekisterinpitäjä voi periä niistä hallinnollisiin 
kustannuksiin perustuvan kohtuullisen maksun. 
 
Jos Rekisterinpitäjä ei toteuta toimenpiteitä rekisteröidyn pyynnön perusteella, 
Rekisterinpitäjän on ilmoitettava viipymättä ja viimeistään kuukauden kuluessa 
pyynnön vastaanottamisesta rekisteröidylle syyt siihen ja kerrottava 
mahdollisuudesta tehdä valitus valvontaviranomaiselle ja käyttää muita 
oikeussuojakeinoja. 
 
EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen 13 ja 14 artiklan nojalla toimitetut tiedot ja 
kaikki 15–22 ja 34 artiklaan perustuvat tiedot ja toimenpiteet ovat maksuttomia.  
 
Jos Rekisteröidyn pyynnöt ovat ilmeisen perusteettomia tai kohtuuttomia, 
erityisesti jos niitä esitetään toistuvasti, rekisterinpitäjä voi joko  
 

A. periä kohtuullisen maksun ottaen huomioon tietojen tai viestien 
toimittamisesta tai pyydetyn toimenpiteen toteuttamisesta aiheutuvat 
hallinnolliset kustannukset; tai  

 
B. kieltäytyä suorittamasta pyydettyä toimea. Näissä tapauksissa 

rekisterinpitäjän on osoitettava pyynnön ilmeinen perusteettomuus tai 
kohtuuttomuus. 



 
Pyynnöt osoitetaan rekisterin yhteyshenkilölle tai rekisteristä vastaavalle 
henkilölle. 

12. Oikeus tiedon 
oikaisemiseen (artikla 16) 
 
 
 

 

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia, että Rekisterinpitäjä oikaisee ilman aiheetonta 
viivytystä rekisteröityä koskevat epätarkat ja virheelliset henkilötiedot. Ottaen 
huomioon tarkoitukset, joihin tietoja käsiteltiin, Rekisteröidyllä on oikeus saada 
puutteelliset henkilötiedot täydennettyä, muun muassa toimittamalla 
lisäselvitys. 
 
Jollei Rekisterinpitäjä hyväksy Rekisteröidyn vaatimusta tiedon oikaisemista, 
hänen on annettava asiasta kirjallinen todistus. Todistuksessa on mainittava 
myös ne syyt, joiden vuoksi vaatimusta ei ole hyväksytty ja kerrottava 
mahdollisuudesta tehdä valitus valvontaviranomaiselle ja käyttää muita 
oikeussuojakeinoja. 
 
Oikaisupyyntö osoitetaan rekisterin yhteyshenkilölle tai rekisteristä vastaavalle 
henkilölle. 

 

13. Muut oikeudet 
 

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle, erityisesti siinä 
jäsenvaltiossa, jossa hänen vakinainen asuinpaikkansa tai työpaikkansa on taikka 
jossa väitetty rikkominen on tapahtunut, jos rekisteröity katsoo, että häntä 
koskevien henkilötietojen käsittelyssä rikotaan tätä asetusta, sanotun 
kuitenkaan rajoittamatta muita hallinnollisia muutoksenhakukeinoja tai 
oikeussuojakeinoja. Oikeus perustuu EU:n yleisen tietosuoja-asetukseen 
(2016/679 artikla 77). 
 
Tietosuojavaltuutetun toimiston yhteystiedot ja verkkosivu  
 
Osoite: PL 800, 00520 Helsinki 
puh. 029 56 16670 
http://www.tietosuoja.fi/fi/ 
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