Varhaiskasvatuspalvelut

1.8.2022

Yksityisen varhaiskasvatuksen valvontarekisterin tietosuojaseloste
Rekisterinpitäjän informointi rekisteröidylle, EU:n yleinen tietosuoja-asetus (2016/679).

Rekisterin nimi
Yksityisen varhaiskasvatuksen valvontarekisteri

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Miksi käsittelemme

Henkilötietoja käsitellään yksityisen varhaiskasvatuksen (päiväkodit ja

henkilötietojasi?

perhepäivähoitajat) varhaiskasvatuslain mukaisten valvonta- ja
ohjaustehtävien yhteydessä.

Miksi saamme käsitellä

Rekisteriä ylläpidetään varhaiskasvatuslain mukaisten

henkilötietojasi?

valvontatehtävien hoitamiseksi (varhaiskasvatuslaki 540/2018).
Henkilötietojen käsittelyperuste: EU Tietosuoja-asetuksen artiklan
alakohta 1c (lakisääteisen velvoitteen hoitaminen).

Käytämmekö

Emme käytä automaattista profilointia

päätöksenteossa
automaattista
profilointia?

Rekisterin pitäjä ja yhteystiedot
Rekisterinpitäjä

Raahen kaupunki
Rantakatu 50, 92100 Raahen kaupunki
kirjaamo@raahe.fi, puh.08 439 3111

Rekisterin yhteyshenkilöt Sanna Ilmakangas, sanna.ilmakangas@raahe.fi, puh. 040 130 8213
Maisa Haapakoski, maisa.haapakoski@raahe.fi, puh. 044 439 4377
Tietosuojavastaava

Anita Rättyä, tietosuoja@jict.fi, puh. 040 646 0213
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Käsiteltävät henkilötiedot
Yksityiset

Palveluntuottajan tiedot: perhepäivähoitajan nimi ja osoitetiedot,

perhepäivähoitajat

puhelinnumero ja sähköpostiosoite sekä toiminimen Y-tunnus, tieto
puhtaasta rikosrekisteristä

Hoidettavien lasten henkilötiedot: henkilötunnus, nimi ja osoitetiedot,
terveystietoja, jotka vaikuttavat hoidon järjestämiseen kuten, tiedot
allergioista, pitkäaikaissairauksista ja lääkityksestä, vakuutustiedot

Huoltajien henkilötiedot: nimi ja osoitetiedot, yksityinen puhelinnumero,
työpuhelinnumero ja sähköpostiosoite

Nimet ja puhelinnumerotiedot varahenkilöistä, joilla on oikeus hakea lapsi
päivähoidosta sekä ensisijaisesta yhteyshenkilöstä, mikäli huoltajia ei
tavoiteta.

Varhaiskasvatuksen maksutiedot, pankkitilin numero, vakuutustiedot.
Yksityiset päiväkodit

Palveluntuottajan tiedot: palvelutuottajan nimi ja osoitetiedot,
sähköpostiosoite, puhelinnumero, Y-tunnus

Vastuuhenkilön ja päiväkotien työntekijöiden tiedot: nimi, koulutus ja
sähköpostiosoite sekä puhelinnumero, tieto puhtaasta rikosrekisteristä

Varahenkilöiden nimet ja puhelinnumerot

Asiakkaan tiedot: lapsen nimi, henkilötunnus, (yksityisen hoidon tuki,
laskutus)
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Henkilötietojen säilytys
Säilytys toteutetaan Raahen kaupungin arkistonmuodostussuunnitelman mukaisesti.
Rekisterissä on manuaalista (paperista) aineistoa.

Tiedonsaanti ja luovutus
Tiedot saadaan yksityisiltä palveluntuottajilta ennen toiminnan aloittamista sekä tietojen
muuttuessa. Lisäksi valvonnan kannalta tarpeellisia tietoja kerätään tarvittaessa, kuten ohjaus- ja
valvontakäyntien yhteydessä sekä tietopyynnöllä opetushallituksen ylläpitämästä Vardatietovarannosta.
Tietoja luovutetaan vain yksilöidyn tietopyynnön perusteella siihen oikeutetuille henkilöille (EU:n
yleinen tietosuoja-asetus, tietosuojalaki).
Kansaneläkelaitokselle ilmoitetaan yksityisen hoidon tukeen ja kuntalisään liittyviä tietoja.
Aluehallintovirastolle voidaan luovuttaa tietoja yksityisen varhaiskasvatustoiminnan valvontaan
liittyen.
Henkilötietoja ei siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

Rekisteröidyn oikeudet
Asiakkaalla on oikeus saada tietoja siitä, kuinka hänen tietojaan käsitellään ja oikeus nähdä itseään
koskevat tiedot tai pyynnöstä saada häntä koskevia tietoja. Rekisteröidyn henkilöllisyys
varmistetaan ennen tietojen antamista.
Asiakkaalla on oikeus henkilötietojensa oikaisemiseen ja käsittelyn rajoittamiseen.
Asiakkaalla on myös oikeus vaatia tietojen poistamista (ei koske lakisääteisiä tehtäviä).
Jokaisella rekisteröidyllä on oikeus tehdä kantelu, mikäli rekisteröity katsoo, että hänestä koskevien
henkilötietojen käsittelyssä rikotaan yleistä tietosuoja-asetusta (EU 679/2016) tai kansallista
tietosuojalakia (1050/2018). Kantelun voi tehdä Tietosuojavaltuutetun toimistoon.
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Käyntiosoite: Ratapihantie 9, 6. krs. 00520 Helsinki
Postiosoite: PL 800, 00521 Helsinki
Puhelinvaihde: 029 566 6700
www.tietosuoja.fi
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