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Rovaniemen
kaupungin Covid-19
leviämisen estäminen
1. Rekisterinpitäjä
Nimi: Rovaniemen kaupunki / kaupunginhallitus
Osoite: Koskikatu 27 B 2. krs, 96100 Rovaniemi
Puhelin: 016 3221, vaihde
2. Rekisteriasioiden vastuu- ja yhteyshenkilö
Nimi: Kaisa Laitinen
Osoite: Koskikatu 27 B 2. krs, 96100 Rovaniemi
Puhelin: 016 322 6010
Sähköpostiosoite: kaisa.laitinen@rovaniemi.fi
3. Organisaation tietosuojavastaava
Nimi: Janne Sandgren
Sähköpostiosoite: tietosuojavastaava@rovaniemi.fi

4. Rekisterin nimi:
Rovaniemen kaupungin Covid-19 leviämisen estäminen
5. Henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste ja tarkoitus
Henkilötietojen käsittelyn oikeusperusteina ovat Euroopan parlamentin ja
neuvoston asetus 2016/679 koskien tietosuojaa. Käsittelyn lainmukaisuus
perustuu artiklan 6 kohtaan d. Käsittely on tarpeen rekisteröidyn tai toisen
luonnollisen henkilön elintärkeiden etujen suojaamiseksi Covid-19
pandemian leviämisen estämiseen ja mahdollisten tartuntojen jäljittämiseen.
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Kasvomaskijakeluun osallistuvat täyttävät jakelun yhteydessä lomakkeen,
johon kirjoitetaan hakijan nimi ja puhelinnumero. Kasvomaskijakelun
päätyttyä lomakkeet suljetaan kirjekuoreen päivittäin, joka avataan vain
mahdollisten koronavirustapausten sattuessa. Tartuntatapauksen sattuessa
tiedot toimitetaan suljetussa kirjekuoressa tartuntatautien terveydenhuollon
henkilökunnalle. Mikäli tartuntavaara ei ilmene, kuoret tuhotaan
lainsäädännön edellyttämällä tavalla.

6. Käsiteltävät henkilötiedot
Rekisterinpitäjä käsittelee Rovaniemen kaupungin kasvomaskien hakijat
kylien jakelupisteissä rekisterin yhteydessä seuraavia henkilötietoja:
Kasvomaskijakelu:
● hakijan nimi
● hakijan puhelinnumero
● käyntipäivä ja aika

7. Tietolähteet
Rekisterinpitäjä saa tietoja rekisteröidyltä itseltään.
8. Tietojen luovutukset ja siirrot
Luovutamme tietoja viranomaisille vain koronavirustapauksissa ja viruksen
leviämisen estotoimenpiteitä varten. Emme luovuta henkilötietoja EU/ETA
alueen ulkopuolelle.
9. Tietojen suojaus ja säilytysajat
Henkilötietoja sisältävän aineiston käyttöön ovat oikeutettuja vain nimetyt
henkilöt. Kerätyt tiedot sijaitsevat lukituissa tiloissa. Kerättyjä tietoja
säilytetään ottaen huomioon lainsäädännön ja viranomaisten vaatimukset
mm. rekisteröityjen tietoja koskeva erityislainsäädäntö.
Tiedot säilytetään manuaalisesti arkistoituna 21 vuorokautta siitä, kun
kasvomaskit on luovutettu, paitsi tartuntatapauksissa säilytys lainsäädännön
edellyttämällä tavalla.
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10. Rekisteröidyn oikeudet
Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on
tallennettu Tarkastus- tai oikaisupyyntö osoitetaan rekisterin
yhteyshenkilölle.
Rekisteröidyllä on oikeus saada häntä koskevat henkilötiedot poistettua
ilman aiheetonta viivytystä edellyttäen, että
-henkilötietoja ei enää tarvita niihin tarkoituksiin, joita varten ne kerättiin tai
joita varten niitä muutoin käsiteltiin;
-rekisteröity peruuttaa suostumuksen, johon käsittely on perustunut, eikä
käsittelyyn ole muuta laillista perustetta;
-henkilötietoja on käsitelty lainvastaisesti; tai
-henkilötiedot on poistettava unionin oikeuteen tai kansallisen
lainsäädäntöön perustuvan lakisääteisen velvoitteen noudattamiseksi.
Rekisteröidyllä on oikeus saada häntä koskevat henkilötiedot, jotka hän on
toimittanut rekisterinpitäjälle, jäsennellyssä, yleisesti käytetyssä ja
koneellisesti luettavassa muodossa, ja oikeus siirtää kyseiset tiedot toiselle
rekisterinpitäjälle.
Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa itseään koskevat henkilörekisteriin
tallennetut tiedot ja vaatia virheellisen tiedon oikaisua tai poistamista, mikäli
sille on lailliset perusteet.
11. Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle
Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle jos
rekisteröity katsoo, että häntä koskevien henkilötietojen käsittelyssä rikotaan
soveltuvaa tietosuojasääntelyä
12. Oikeus saada tieto tietoturvaloukkauksesta
Rekisteröidyllä on oikeus saada tieto rekisterinpitäjältä ilman aiheetonta
viivytystä, kun henkilötietojen tietoturvaloukkaus todennäköisesti aiheuttaa
korkean riskin luonnollisten henkilöiden oikeuksille ja vapauksille.
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