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Kaupunkiakatemian viestinnän yhteystietorekisteri

1. Rekisterinpitäjä

Vantaan kaupunki: kaupunkistrategia ja johto, talous- ja strategiaosasto. Ensisijainen,

vastaa rekisterin tietojärjestelmästä.

Helsingin kaupunki: kaupunginhallitus

Espoon kaupunki: strategia, tutkimus ja tiedontuotanto

Helsingin yliopisto: matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta

Aalto-yliopisto: rakennetun ympäristön laitos, insinööritieteiden korkeakoulu

2. Rekisterin vastuuhenkilö

Vantaan kaupunki: Tutkimus- ja strategiapäällikkö, strategia ja kehitys

Helsingin kaupunki: Yksikön päällikkö, yritysten toimintaympäristöt, kanslia, elinkeino-

osasto

Kaupunginhallituksen rekisterinpitoon liittyviä vastuita ja tehtäviä

kaupunginkansliassa koskevan päätöksen 7.3.2022 § 182 mukaisesti

rekisterin vastuuhenkilönä toimii elinkeinojohtajan nimittämänä yritysten

toimintaympäristöt -yksikön päällikkö.



Espoon kaupunki: Tutkimusjohtaja, strategia, tutkimus ja tiedontuotanto

Aalto yliopisto: Erityisasiantuntija, johtamisen tukipalvelut

Helsingin yliopisto: Kaupunkitutkimusinstituutin yhteyspäällikkö

3. Rekisterin yhteyshenkilö

Vantaan kaupunki: Suunnittelija, Kaupunkiakatemia, kaupunkistrategia ja johto, talous- ja

strategiaosasto, strategia ja kehitys -yksikkö. Ensisijainen yhteyshenkilö.

Helsingin kaupunki: Projektipäällikkö, Kaupunkiakatemia, kaupunginkanslia, elinkeino-

osasto, yritysten toimintaympäristöt –yksikkö

Espoon kaupunki: Tutkimusjohtaja, strategia, tutkimus ja tiedontuotanto

Aalto yliopisto: Erityisasiantuntija, johtamisen tukipalvelut

Helsingin yliopisto: Kaupunkitutkimusinstituutin yhteyspäällikkö

Yhteystiedot

Vantaan kaupunki, Kirjaamo, PL 1100, 01030 Vantaan kaupunki

Helsingin kaupunki, Kirjaamo PL 10, 00099 Helsingin kaupunki

Espoon kaupunki, Kirjaamo, Siltakatu 11,02770 Espoo

Aalto yliopisto, PL 18000, 00076 AALTO

Helsingin yliopisto, PL 4, 00014 Helsingin yliopisto



4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitukset ja käsittelyn oikeusperuste

Käsittelyn tarkoitukset

Kaupunkiakatemia on Aalto-yliopiston, Helsingin yliopiston, Espoon, Helsingin ja Vantaan

kaupunkien tutkimuspohjaisen kaupunkikehittämisen yhteistyöalusta, jossa edistetään

kaupunkitutkimuksen ja kaupunkikehittämisen välistä vuorovaikutusta sekä tuetaan

monitieteistä yhteistyötä. Kaupunkiakatemian tapahtumista ja

kaupunkitutkimusyhteistyöstä tietojen saamiseksi on mahdollista liittyä Kaupunkiakatemian

postituslistalle. Rekisterin henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena on kohdentaa

Kaupunkiakatemian viestinnän yhteystietorekisteriin kuuluville ja postituslistalle liittyneille

viestintää sekä tapahtumamarkkinointia.

Käsittelyn oikeusperuste

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 a-kohta: Rekisteröity on antanut

suostumuksensa henkilötietojensa käsittelyyn yhtä tai useampaa erityistä tarkoitusta

varten.

Keskeinen lainsäädäntö

 EU:n yleinen tietosuoja-asetus (679/2016)

 Tietosuojalaki (1050/2018)

 Laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta (621/1999)

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteröidyn nimi ja sähköpostiosoite.

6. Henkilötietojen säännönmukaiset luovutukset

Rekisteristä ei siirretä tietoja EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

Henkilötietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille.



7. Tietojen säilytysajat

Henkilötietoja säilytetään Kaupunkiakatemian sopimuskauden 2019-2023 ajan.

8. Henkilötietojen tietolähteet

Tiedot saadaan rekisteröidyltä.
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