
Rekisteriseloste

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

5.12.2022

Puoliso-ohjelman (Spouse Program) osallistujarekisteri

1. Rekisterinpitäjä

Helsingin kaupunki / Kaupunginhallitus

2. Rekisterin vastuuhenkilö

Kaupunginkanslia / Elinkeino-osasto / Maahanmuutto- ja työllisyysasioiden johtaja

Kaupunginhallituksen rekisterinpitoon liittyviä vastuita ja tehtäviä kaupunginkansliassa

koskevan päätöksen 7.3.2022 § 182 mukaisesti rekisterin vastuuhenkilönä toimii

elinkeinojohtajan nimittämänä maahanmuutto- ja työllisyysasioiden johtaja.

3. Rekisterin yhteyshenkilö

Kaupunginkanslia / Elinkeino-osasto / Työvoima ja maahanmuutto / Maahan muuttaneiden

työllisyyttä edistävät palvelut / Osaavan työvoiman tukipalvelut / Johtava asiantuntija

Yhteystiedot

Helsingin kaupunki, Kirjaamo PL 10 (Pohjoisesplanadi 11-13), 00099 Helsingin kaupunki



4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitukset ja käsittelyn oikeusperuste

Käsittelyn tarkoitukset

Henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena on kotoutumisen ja työllistymisen tueksi

tarjottavien palveluiden suunnittelu, toteuttaminen, seuranta ja kehittäminen. Palvelun

kohderyhmä on pääkaupunkiseudulla asuvat kansainväliset puolisot, eli henkilöt, jotka

ovat muuttaneet ulkomailta Helsingin seudulle tyypillisesti kumppaninsa työn vuoksi.

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)

 Hallintolaki (434/2003)

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteröityminen puoliso-ohjelmaan

 nimi

 sähköpostiosoite

 asuinkunta

 postinumero

 yritys, jossa rekisteröityjän puoliso työskentelee

 koulutustaso

 ammatti

 ikä



 sukupuoli

 Suomeen muuton ajankohta

Hakemus puoliso-ohjelman Career Coaching -uravalmennukseen

 nimi

 sähköpostiosoite

 asuinkunta

 postinumero

 suoritetut tutkinnot

 työkokemus

 työelämään liittyvä osaaminen ja pätevyys

 työllisyystilanne

 TE-asiakkuus

 tulevaisuuden urasuunnitelmat

Career Coaching -palvelu

 nimi

 sähköpostiosoite

 osoite

 puhelinnumero

 ikä

 sukupuoli

 valokuva

 videokuva

 ammatti

 suoritetut tutkinnot

 työkokemus

 työelämään liittyvä osaaminen ja pätevyys

 työllisyystilanne

 tulevaisuuden urasuunnitelmat

 järjestelmässä oleva henkilön yksilöivä tunnus/käyttäjätunnus



6. Henkilötietojen säännönmukaiset luovutukset

Palvelua rahoitetaan Talent Helsinki 2022-2023 -hankkeesta. Rekisteristä voidaan

luovuttaa osallistujien nimitiedot erityisavustuksen käytön tarkastusta varten työ- ja

elinkeinoministeriölle, KEHA-keskukselle ja Valtiontalouden tarkastusvirastolle.

7. Tietojen säilytysajat

Tiedot säilytetään 10 vuotta Talent Helsinki 2022-2023 -hankkeen päättymisen jälkeen

(04/2033 asti).

9. Henkilötietojen tietolähteet

Rekisteröity.
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