Tyhjennä lomake

REKISTERISELOSTE
Henkilötietolaki (523/1999) 10 §
Lue täyttöohjeet ennen rekisteriselosteen
täyttämistä. Käytä tarvittaessa liitettä.

1
Rekisterinpitäjä

Laatimispäivä

5.8.2011

Nimi

Kolarin kunta
Osoite

Isopalontie 2, 95900 KOLARI
Muut yhteystiedot (esim. puhelinvirka-aikana, sähköpostiosoite)

0400 107070
Nimi

2
Yhteyshenki- perusturvajohtaja Lahja Harju ja sosiaalihuollon tietosuojavastaava Kirsti Viuhkola
lö rekisteriä Osoite
koskevissa Isopalontie 2, 95900 KOLARI
asioissa
Muut yhteystiedot (esim. puhelinvirka-aikana, sähköpostiosoite)

040 4895 350 Lahja Harju, 0400 120 098 Kirsti Viuhkola, päivähoito Raili Laajala
3
Rekisterin
nimi

Kolarin kunnan perhe- ja sosiaalipalveluiden verkkoneuvonta- ohjaus- ja neuvontapalvelu

4
Internet-sivuston kautta hoidetaan perhe- ja sosiaalipalveluiden verkkoneuvontaa
Henkilötietojen käsittelyn kuntalaisille ja Kolarissa asuville.
tarkoitus

Verkkoneuvonnassa sosiaalialan viranhaltijat ja ammattihenkilöt vastaavat asiakkaan
verkkoneuvonnan välityksellä tekemiin kysymyksiin. Verkkoneuvonta on henkilökohtaista
ja tämän vuoksi asiakas tunnistetaan VETUMA -palvelun avulla. VETUMAssa henkilö
tunnistetaan verkkopankkitunnusten tai HST-varmennekortin avulla aina kun hän kirjautuu
verkkopalveluun.

5
Rekisterin
tietosisältö

Asiakkaan yksilöinti- ja yhteystiedot:
-nimi, katuosoite, postinumero ja henkilötunnus, jotka VETUMA -palvelussa tulevat
suoraan varmenteen myöntäjältä.
Asiakkaan lähettämän kysymyksen sisältö sellaisenaan sekä siihen annettu
viranhaltijan/ammattihenkilön vastaus.
Tietojen julkisuus:
-rekisterin tiedot ovat salassapidettäviä.

6
Säännönmukaiset
tietolähteet

Rekisteritietojen yhdistäminen muihin rekistereihin:
Verkkoneuvontaan yhteydessä olevan henkilöt (asiakkaat). Rekisteriin tallennetaan tiedot,
-rekisterin tietoja voidaan asiakkaan suostumuksella yhdistää Kolarin kunnan
jotka on saatu tunnistamispalvelusta ja jotka henkilö on antanut (henkilötiedot, asiakkaan
sosiaalitoimen asiakastietojärjestelmään. Muihin kuin sosiaalitoimen
esittämä kysymys ja mahdolliset liitetiedostot).
asiakastietojärjestelmiin rekisterin tietoja ei yhdistetä.
- verkkoneuvonnassa annettavissa vastauksissa voidaan hyödyntää sosiaalitoimen
Verkkoneuvontaa antavat viranhaltijat ja ammattihenkilöt. Rekisteriin tallennetaan tiedot,
asiakastietojärjestelmään tallennetuja tietoja.
jotka vastaaja esittää vastauksessaan (vastaus kokonaisuudessaan).
- Kolarin kunnan viranhaltijat ja työntekijät hoitavat verkkopalvelua työtehtävinään.
Kolarin kunnan sosiaalitoimen asiakastietojärjestelmä. Viranhaltijat ja ammattihenkilöt
voivat hyödyntää vastauksissaan asiakkaasta sosiaalitoimen asiakastietojärjestelmässä
olevia tietoja.
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7
Rekisterin tiedot ovat salassapidettäviä. Tietoja voidaan luovuttaa vain rekisteröidyn
Tietojen
säännönmu- nimenomaisella suostumuksella tai viranomaisille, joilla on siihen lakisääteinen oikeus.
kaiset luovutukset

8
Tietojen siir- Tietoja ei luovuteta EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.
to EU:n tai
ETA:n ulkopuolelle

9
Rekisterin
suojauksen
periaatteet

A Manuaalinen aineisto

B ATK:lla käsiteltävät tiedot

Rekisterissä olevia tietoja saavat käyttää vain asiakkaan asiointiin liittyvässä palvelussa
työskentelevät viranhaltijat ja työntekijät. Järjestelmän käyttöoikeudet perustuvat
henkilökohtaisiin käyttäjätunnuksiin ja salasanoihin. Viranhaltijoilla ja työntekijöillä on
vaitiolovelvollisuus kaikkien saamiensa tietojen osalta. Tietojärjestelmä käyttää salattua
tietoliikenneyhteyttä.

Tulosta

