
 

Rekisteriseloste  

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

7.9.2021 

Nuorisopalvelujen kesätyösetelirekisteri 

1. Rekisterinpitäjä 

Rekisterinpitäjä on kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta, joka on delegoinut rekisterinpitäjän 

tehtävät 27.3.2018, § 71, nuorisoasiainjohtajalle. 

2. Rekisterin vastuuhenkilö 

Tehtävänimike 

Läntinen aluepäällikkö 

3. Rekisterin yhteyshenkilö 

Tehtävänimike 

Suunnittelija, läntisen nuorisotyönalue, nuorisopalvelut 

Yhteystiedot 

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



4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitukset ja käsittelyn oikeusperuste 

Käsittelyn tarkoitukset 

Rekisteri mahdollistaa kesätyösetelin käytön nuorten työllistämisen välineenä ja kerää siitä 

tutkimustietoa (esim. työtehtävät ja setelin käyttöaste). 

Käsittelyn oikeusperuste 

Käsittelyn oikeusperusteena on EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artikla 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)  
 

5. Rekisterin tietosisältö 
 

Rekisteröity (työllistetty nuori): Nimi, henkilötunnus, osoite, postinumero, koulu, 

syntymäaika ja puhelinnumero. Lisäksi työsuhteen ajankohta, kuvaus työtehtävistä, 

työsopimus- ja palkkatiedot työsuhteen ajalta. 

Työnantajayritys: y-tunnus, toimiala ja osoite. 

Hakemuksen tekijä (työnantajan edustaja): nimi ja henkilötunnus. 

Työnantajan yhteyshenkilö: nimi, sähköposti, puhelinnumero ja työpaikan osoite. 

Laskutusyhteyshenkilö: nimi, puhelinnumero ja sähköposti. 

6. Henkilötietojen säännönmukaiset luovutukset 

Henkilötietoja ei luovuteta ulkopuolisille, ei myöskään EU- tai ETA-maiden ulkopuolelle. 

Tietoja voidaan luovuttaa anonymisoituina tutkimuskäyttöön. 



7. Tietojen säilytysajat 

Korvaushakemus eli täytetty kesäseteli-lomake tai vastaavat tiedot säilytetään 

käyttövuoden jälkeen 5 vuotta. Hakemuksen liitteet eli työsopimuksen ja palkkatietojen 

jäljennökset hävitetään heti käyttövuoden jälkeen.  

8. Henkilötietojen tietolähteet 

Henkilötiedot saadaan rekisteröidyltä itseltään, työnantajalta ja yritys- ja 

yhteisötietojärjestelmästä (YTJ).  
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