
Rekisteri- ja tietosuojaseloste 

Tämä on Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen 

tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste. Laadittu 8.8.2018 Viimeisin 

muutos 21.8.2018. 

  

1. Rekisterinpitäjä 

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto 

Wolffintie 35 

PL 200, 65101 Vaasa  

 

2. Rekisteristä vastaavat yhteyshenkilöt 

Roope Tahvanainen 

roope.tahvanainen@avi.fi 

Suunnittelija 

+358 50 3963026  

Opetus- ja kulttuuritoimen vastuualue 

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto 

www.avi.fi 

Ruth Bamming 

ruth.bamming@avi.fi 

Suunnittelija 

+358 50 3508671  

Opetus- ja kulttuuritoimen vastuualue 

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto 

www.avi.fi 

 

 

3. Rekisterin nimi 

Aikalisätoiminnan ohjaajat 

4. Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus 

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on kerätä aikalisätoimintaa tarjoavien organisaatioiden ja 

henkilöiden yhteystietoja, jotta kyseistä toimintaa tarvitsevat voisivat helposti tavoittaa oman alueensa 

ohjaajat. Käsittelyn oikeusperusteena on yleisen edun toteutuminen ja julkisen vallan käyttö 

(Henkilötietolain 8 §:n kohta 8). 

Tietoja ei käytetä automatisoituun päätöksentekoon tai profilointiin. 

5. Rekisterin tietosisältö 

Rekisteriin tallennettavia tietoja ovat: henkilön nimi, organisaatio, organisaation toiminta-alue, henkilön 

työsähköposti, henkilön työ puhelin, organisaation verkkosivu, muut yhteydenpitotavat, organisaation 

osoite, maakunta ja AVI-alue. 

 

Tietoja säilytetään niin kauan, kun henkilö toimii aikalisäohjaajana kyseisessä organisaatiossa. 

 

  



6. Säännönmukaiset tietolähteet 

Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan organisaatioilta verkkokyselyn välityksellä. 

  

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n 

ulkopuolelle 

Tiedot ovat avoimesti saatavilla internetissä osoitteessa www.aikalisatoiminta.fi.  

8. Rekisterin suojauksen periaatteet 

Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot 

suojataan asianmukaisesti. Kun rekisteritietoja säilytetään Internet-palvelimilla, niiden laitteiston 

fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti. 

 

9. Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista 

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä ja organisaatiolla on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut 

tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. 

Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee 

toimittaa rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan 

henkilöllisyytensä.  

  

10. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet 

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen 

rekisteristä ("oikeus tulla unohdetuksi"). Niin ikään rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen tietosuoja-

asetuksen mukaiset oikeudet kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa. 

Pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön 

esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä.  

 

http://www.aikalisatoiminta.fi/
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0679#d1e2144-1-1
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0679#d1e2144-1-1

