
EU:n yleinen tietosuoja-asetus (The General Data Protection Regulation – GDPR) astui voimaan 25.5.2016. 

Kaiku Liminka -sovellus kuuluu Limingan kunnan hallinnon asiakasrekisterin alle ja tietosuojailmoituksen 

löydät Limingan kunnan www-sivuilta.  

 

KAIKU LIMINKA -OSALLISTAMISSOVELLUS: 
 

HENKILÖTIEDON KÄSITTELYN TARKOITUS 
Kaiku Liminka on Limingan kunnan osallistamissovellus, jonka tavoitteena on tuoda kunnassa valmisteilla 

olevia asioita lähemmäksi kuntalaisia ja mahdollistaa kuntalaisten osallistaminen oman kuntansa 

kehittämiseen.  

 

KUVAUS REKISTERÖITYJEN RYHMÄSTÄ  
 

Kaiku Liminka -sovelluksen kautta kerätään Limingan kunnan asukkaiden näkökulmia liittyen erilaisiin 

kehittämisteemoihin. Sovelluksen kautta on mahdollista toteuttaa muun muassa erilaisia 

kyselytutkimuksia, arvontoja sekä tiedoksiantoja. Kysymykset ovat erilaisia monivalinta ja lyhyitä avoimia 

kysymyksiä. Kysymyksiin vastaaminen on käyttäjälle vapaaehtoista.  

 

TIETOJEN SÄILYTYSAJAT TAI SEN MÄÄRITTÄMISEN KRITEERIT 
 

Kyselyaineistot säilytetään valmistelun kannalta tarpeellisen ajan. Arvonnoista syntyvät aineistot tuhotaan 

heti arvonnan päättymisen ja voittajalle ilmoitttamisen jälkeen. 

 

REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ 
 

Sovellus tunnistaa käytettävän laitteen valmistajan ja laitetyypin. Laitteiden teknistä tyyppiä ei pystytä 

liittämään käyttäjään yksilöivästi. Käyttäjän on mahdollista kirjata 'Minun profiilini' -osion 

asetuspainikkeesta omat yhteystietonsa (etunimi, sukunimi, sähköpostiosoite, sukupuoli, syntymäpäivä ja 

postinumero). Näiden tietojen antaminen on käyttäjälle vapaaehtoista ja henkilötiedon syöttäminen ei ole 

välttämätöntä, eikä vaikuta sovelluksen käyttöön. Sovellukseen on mahdollista jakaa oma sijainti, jolloin 

kysymyksiä ja tiedonantoja on mahdollista kohdentaa käyttäjälle maantieteellisen sijainnin perusteella. 

Sijainnin jakaminen on käyttäjälle vapaaehtoista, eikä välttämätöntä sovelluksen käytön näkökulmasta.  

 

Sovellus analysoi syötetyt monivalinta- ja avoimet kysymykset ja muodostaa näistä automaattisesti esim. 

pylväsdiagrammin. Yksittäisiä vastauksia ei näin ollen analyyseissa erotella. Käyttäjän itsensä sovellukseen 

syöttämät henkilötiedot (esim. nimi tai nimimerkki) sekä mahdollisesti jaettu sijainti näkyvät järjestelmän 

pääkäyttäjälle. Mikäli käyttäjä ei jaa tietojansa, pääkäyttäjälle näkyy vain sovelluksen käyttäjän antama 

vastaus. 



 

SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET 
 

Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan asiakkaalta säännönmukaisesti mobiilisovelluksen käyttäjiltä 

sovellukseen sisällytettyjen toiminnallisuuksien kautta, esim. palautelomakkeen kautta. 

 

TIETOJEN SÄÄNNÖNMUKAISET LUOVUTUKSET 
 

Tietoja ei luovuteta ulkopuolisille tai kaupallisiin tarkoituksiin.  

 

TIETOJEN SIIRTO EU:N TAI ETA:N ULKOPUOLELLE 
 

Tietoja ei luovuteta EU:n tai ETA:n ulkopuolelle. 

 

REKISTERIN SUOJAUKSEN PERIAATTEET 
 

Järjestelmään pääsy on rajoitettu käyttöoikeuksin. 

 

REKISTERÖIDYN OIKEUDET 
 

Jokaisella on pääsääntöisesti oikeus tarkastaa omat tietonsa. Tarkastuspyyntö esitetään suoraan 

rekisterinpitäjälle. 


