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1 
Rekisterinpitäjä 

Nimi
Varkauden kaupunki      /  

Postiosoite   Käyntiosoite
PL 208   Ahlströminkatu 6
78201 Varkaus   78250 Varkaus
 

Rekisteriasioista vastaava henkilö

 
 

2 
Yhteyshenkilö 
rekisteriä 
koskevissa 
asioissa 

Nimi 
 

 
Muut yhteystiedot 
 

4
Henkilötietojen
käsittelyn
tarkoitus

5
Rekisterin
tietosisältö

3
Rekisterin nimi

Yhteystiedot

Yhdistetty rekisteriseloste ja informointiasiakirja
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8 
Tietojen siirto 
EU:n tai ETA:n 
ulkopuolelle 

7 
Tietojen 
säännön-
mukaiset 
luovutukset 

6
Säännön-
mukaiset
tietolähteet

9 a) Paperinen aineisto

9 b) Sähköinen aineisto

9
Rekisterin
ylläpitojär-
jestelmät
ja
suojauksen
periaat-
teet



13
Muut
henkilötietojen
käsittelyyn
liittyvät
oikeudet

12
Oikeus vaatia
tietojen
poistamista

11 
Oikeus vaatia 
tiedon 
korjaamista 

10
Tarkastusoikeus

TIETOSUOJASELOSTE                3 (3)

Tietosuojaseloste laadittu
(pp.kk.vvvv)


	ö: Markkinointi- ja viestintäpäällikkö Kaisu Tolvanen
	Muut yhteystiedot: Tietohallintoasiantuntija Marja Kosunen, marja.kosunen@varkaus.fi
	i: TaskuWarkaus-mobiilisovelluksen asiakasrekisteri
	ötietojen: Mahdollistaa TaskuWarkaus-mobiilisovelluksen käytön. Sovelluksen avulla mahdollisesti kerättyjä henkilötietoja voidaan käyttää seuraavia tarkoituksia varten: • Kyselyt, palvelukehitys, osallistaminen ja asiakaspalautteiden käsittely • Viestintä ja kaupungin ajankohtaisista asioista tiedottaminen • Palveluun ladatun sisällön jakaminen muiden käyttäjien kanssa  
	12: Jokainen voi poistaa sovelluksen omalta mobiililaitteeltaan. 
	13: 
	10: Jokaisella on oikeus tarkastaa omat henkilötietonsa. Omat tiedot voit tarkastaa kirjautumalla sovellukseen, tai ottamalla yhteyttä viestinta@varkaus.fi
	11: Jokaisella on oikeus korjata omat henkilötietonsa.Omat tiedot voit korjata kirjautumalla sovellukseen, tai ottamalla yhteyttä viestinta@varkaus.fi
	a_paperinen_aineisto: Ei ole paperista aineistoa
	b_sähköinen_aineisto: Varkauden kaupungin pääkäyttäjät ja Future Dialog Ltd. 
	8: Ei siirretä
	5: Käyttäjän antamat profiilitiedot:•Nimi, syntymäaika ja postinumeroalue•Mahdolliset kirjautumistiedot•Palautteet ja aloitteet•Käyttäjän antamat kiinnostuksen kohteet•Käyttäjän antamat vastaustiedot•Muut käyttäjän luvalla annetut tiedotPalvelun käytöstä havainnoidut tiedot•Käyttäjän päätelaitteen perustiedot•Sijaintitiedot kuten GPS tai WLAN yhteyspisteiden tai matkapuhelinverkon tukiasemien avulla lasketut koordinaatit, mikäli käyttäjä on tätä varten antanut luvan•Muut käyttäjän suostumuksella kerätyt tiedot  
	6: Käyttäjien tiedot kerätään käyttäjiltä itseltään profiilitietojen, annettujen vastausten ja mahdollisen palautteen muodossa. Voimme lisäksi kerätä tietoa sovelluksen käytöstä.
	7: Emme myy, vuokraa tai luovuta tunnistetun käyttäjän henkilötietoja kolmansille osapuolille. Voimme luovuttaa käyttäjän henkilötietoja toimivaltaisten viranomaisten tai muiden tahojen esittämien vaatimusten edellyttämällä, voimassaolevaan henkilötietojen käsittelyyn liittyvään lainsäädäntöön perustuvalla tavalla.
	nimi: kaupunginhallitus
	yhteystiedot: kaisu.tolvanen@varkaus.fi
	rekisteristavastaava: Hallintojohtaja
	144: 08.10.2019


