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1. Rekisterinpitäjä
2. Rekisterin
vastuuhenkilö
3. Rekisterin
yhteyshenkilöt
4. Tietosuojavastaava
yhteystiedot
5. Rekisterin nimi
6. Henkilötietojen
käsittelyn tarkoitus/
rekisterin käyttötarkoitus

Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä, Riveria
PL 70 (Tulliportinkatu 3), 80101 Joensuu
puh. 013 244 200 (vaihde)
Pedagoginen johtaja Jatta Herranen
Hanketoiminnan asiantuntija Kristiina Sallinen, puh. 050-310 0745
Sähköpostiosoitteet: etunimi.sukunimi@riveria.fi
Tietosuojavastaava Aija Karvinen, puh. 050-311 5821
tietosuojavastaava@riveria.fi
Riverian hankehallinnon osallistujarekisteri
Rekisteri on tarkoitettu Riverian joko hallinnoijana tai osatoteuttajana
toteuttamien sellaisten kehittämishankkeiden tietojen käsittelyyn, joissa
rahoittaja, osarahoittaja, hankkeen hallinnoija ja/tai muu toteuttaja tai
hankkeen toteutustapa edellyttää osallistujatietojen keräämistä
hankkeen toteutusta ja/tai raportointia varten.
Henkilötietojen käsittely perustuu EU:n yleiseen tietosuoja-asetukseen.
Tärkeimmät käsittelyperusteet ovat:
1. Rekisteröidyn suostumus
2. Rekisterinpitäjän lakisääteisen velvoitteen noudattaminen
ESR -asetuksessa (EU 1304/2013) on määritelty, mitä tietoja tulee
kerätä kaikista ESR -toimiin osallistuneista. Lisäksi myös muu
lainsäädäntö, esim. valtionavustuslaki (688/2001), sekä opetus- ja
kulttuuritoimen rahoituksesta annettu laki (1705/2009 ja 1766/2009)
määrittelevät mitä tietoja rahoitusta varten tulee kerätä.

7. Rekisterin tietosisältö

Hankkeen
- nimi
- hallinnoija
- rahoittaja/osarahoittaja
Tietotyypit osallistujan osalta (laajimmillaan):
-

henkilön tunniste- ja yhteystiedot: nimi, henkilötunnus,
osoite, sähköposti ja puhelinnumero
työllisyystilanne: mahdollinen työttömyyden kesto, työelämän
ulkopuolella olo tai työssä oloon liittyvät tiedot
koulutus: suoritetun koulutuksen aste
muut taustatekijät: ulkomaalaistaustaisuus tai vähemmistöön
kuuluminen, vammaisuus, aseman heikkous työmarkkinoilla,
lisäksi tietyissä hanketyypeissä: henkilön arvio omasta
työkyvystään ja/tai hankkeen vaikutuksista
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8. Säännönmukaiset
tietolähteet
9. Tietojen luovutukset ja
siirrot

10. Rekisterin
ylläpitojärjestelmät ja
suojauksen periaatteet

Hankkeeseen osallistumisen yhteydessä rekisteröitävän täyttämä
paperi- tai verkkolomake.
Tietoja luovutetaan tarvittaessa yksilöidyn tietopyynnön perusteella
osallistujan omalle organisaatiolle sekä edellytettäessä esimerkiksi
raportointi- ja maksatusaineiston liitteenä projektin rahoittajalle,
osarahoittajalle, hallinnoijalle ja/tai muille toteuttajille.
Tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.
Manuaalinen aineisto säilytetään asianmukaisesti Riverian
arkistotiloissa arkistonmuodostussuunnitelmassa vahvistetun
säilytysajan mukaisesti, pääsääntöisesti 15 vuotta hankkeen
päättymisestä.
Tositeaineisto säilytetään sähköisessä arkistossa pääsääntöisesti 15
vuotta tapahtumasta.
Tietotekniset laitteet sijaitsevat suojatuissa ja valvotuissa tiloissa.
Asiakastietojärjestelmien ja tiedostojen käyttöoikeudet perustuvat
henkilökohtaisiin käyttöoikeuksiin ja niiden käyttöä valvotaan.
Käyttöoikeudet myönnetään tehtäväkohtaisesti.
Rekisterinpitämiseen käytettyjen tietojärjestelmien hallinnassa
noudatetaan Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymän, Riverian
tietoturvakäytäntöjä ja –ohjeita. Teknisesti tietojärjestelmät ja niiden
käyttöliittymät on suojattu ja varmuuskopioitu.

11. Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyn oikeudet määräytyvät EU tietosuoja-asetuksen artiklojen
15-22 mukaan:
-tietojen tarkastusoikeus
-tietojen korjaaminen ja poistaminen
-tietojen käsittelyn rajoittaminen
-tietojen siirto-oikeus
-vastustamisoikeus
Yhteyshenkilö rekisteröidyn oikeuksiin liittyvissä asioissa on
tietosuojavastaava. Yhteystiedot löytyvät selosteen alusta.

