Organisaation nimi
Osoite
Sähköposti
Puhelinnumero

Nimi ja yhteystiedot

Lahden kaupunki
kirjaamo@lahti.fi

Rekisterinpitäjä
Tietosuojavastaava (jos nimitetty)
Tiina Häyrinen

Nimi
Osoite
Sähköposti
Puhelinnumero

tietosuoja@lahti.fi
401 834 334

Nimi
Osoite
0
Puhelinnumero

Edustaja (jos tarpeen)

Seloste käsittelytoimista

Tehtävä, johon tietoja käsitellään

Yhdistysyhteystietorekisteri

Aluekummien yhteystietorekisteri

Kumppanuuspöytiin hakeneiden
yhteystietorekisteri sekä
kumppanuuspöytien jäsentietorekisteri

Osallistuvan budjetoinnin
yhteystietorekisterit

Käsittelyn tarkoitus

Yhteisrekisterinpitäjä ja tämän
yhteystiedot

Lahden kaupungin kaupunkiympäristön ja Tia Mäkinen p. 044 769 8695, Sari Knuuti p.
050 387 8735, Sanna Virta p. 044 482 6390,
sivistyksen palvelualueiden,
konsernihallinnon yhdistysyhteistyöhön sekä Justiina Nieminen p. 044 482 6489, Pauliina
osallisuus- ja asukastoimintaan liittyvä
Kivineva p. 044 416 3820
viestintä sekä yhteistyökumppaneiden
yhdistyksiä koskeva viestintä ajankohtaisista
asioista

Yhteystietolistaus Lahden ja Hollolan
aluekummeista. Yhteistyöhön sekä osallisuusja asukastoimintaan liittyvä viestintä.

Sari Knuuti p. 050 387 8735

Kolmannet maat ja kansainväliset järjestöt,
joihin tietoja siirretään tai tieto siitä, ettei
henkilötietoja siirretä kolmansiin maihin
tai kansainvälisiin järjestöihin

Tietojen säilytysajat, tai sen määrittämisen
kriteerit

Kuvaus tietosuoja-asetuksen 32 artiklan 1
kohdan mukaisista teknisistä ja
organisatorisista turvatoimista

Rekisteröityjen ryhmät

Henkilötietojen ryhmät

Vastaanottajaryhmät

yhdistykset, järjestöt, yhteisöt ja niiden
toimihenkilöt

Nimi ja yhteystiedot (nimi, postiosoite,
sähköpostiosoite, puhelinnumero) sekä
edustamansa tahon nimi ja yhteystiedot
(nimi, postiosoite, sähköpostiosoite,
puhelinnumero)

Lahden kaupungin rekisterin ylläpitäjät,
osallisuustyöntekijät sekä työssään
osallistumissuunnittelua tekevät ja
järjestävät asiantuntijat ja yksiköt; tietoja ei
luovuteta Lahden kaupungin ulkopuolelle
kolmansille osapuolille

Suostumukset: sähköinen yhdistyskysely
(järjestelmä) ja koontiraportti (kaupungin
levyasema, järjestelmä); sähköposti
toimijoille ja sähköinen kysely,
koontiraportti/PDF-raportit (kaupungin
levyasema, järjestelmä, sposti); sähköinen
kysely kaupungin verkkosivulla (järjestelmä)
ja mahdollisuus ilmoittaa tietonsa myös
vastaavalla paperilomakkeella sekä
hyväksymällä tietojen tallentamisen
järjestelmään tilaisuuksissa kirjattavalla
osallistujalistalla.

ei siirretä

ei siirretä

säilytetään 3 vuotta

Tiedot suojatussa tietoverkossa ja
levyasemalla (lomakkeet skannataan
levyasemalle); PDF-tiedostot/yhteystiedot
poistetaan sähköpostikansioista
levyasemalle tallentamisen jälkeen;
Rekisterinpitäjän toimitiloissa harjoitetaan
kulunvalvontaa.

asukkaat

Nimi ja yhteystiedot (nimi, postiosoite,
sähköpostiosoite, puhelinnumero, muut
mahdolliset sosiaalisen median
yhteystiedot)

Lahden kaupungin asukastoiminnan
Suostumus: Asia sovitaan henkilökohtaisesti
yhteyshenkilö, virkamieskummit;
suullisesti kun henkilö tulee mukaan
Julkaisuluvan antaneiden aluekummien
toimintaan.
rajatut yhteystiedot on julkaistu kaupungin
verkkosivuilla

ei siirretä

ei siirretä

Säilytetään kunkin vapaaehtoisen
toiminnassa mukana olon ajan.

Tiedot suojatussa tietoverkossa ja
levyasemalla sekä julkaisuluvan antaneiden
asukkaiden rajatut yhteystiedot kaupungin
verkkosivuilla; Rekisterinpitäjän toimitiloissa
harjoitetaan kulunvalvontaa.

ei siirretä

ei siirretä

hakijoiden yhteystietorekisteri säilytetään
Tiedot suojatuissa tietoverkoissa ja
tietojärjestelmässä vuoden 2021 loppuun levyasemilla sekä julkaisuluvan antaneiden
asti; päätös kumppanuuspöytien
asukkaiden yhteistiedot kaupungin
jäsenistöistä (yhteystiedot) säilytetään 10 verkkosivuilla; Rekisterinpitäjän toimitiloissa
vuotta asianhallintajärjestelmässä;
harjoitetaan kulunvalvontaa.
valittujen jäsenten rekisteri säilytetään 3
vuotta kaupungin tietojärjestelmässä,
levyasemalla ja verkkosivuilla (5/2023 asti),
jollei henkilö pyydä tietojen poistamista ja
luovu tehtävästään kumppanuuspöydän
jäsenenä jo ennen toimintakauden
loppumista.

ei siirretä

ei siirretä

Rekisterit säilytetään kaupungin
Tiedot suojatuissa tietoverkoissa ja
tietojärjestelmässä 2 vuotta sen vuoden
levyasemilla; Rekisterinpitäjän toimitiloissa
jälkeen, kun päätökset hankkeista on tehty. harjoitetaan kulunvalvontaa. Julkaisuluvan
Hankeideoiden (PDF-tiedostot)
antaneiden hankekummien yhteystiedot
säilytettävyys kaupungin
verkkisivuilla.
asiahallintajärjestelmässä (arkistossa) 10
vuotta.

Henkilö- ja yhteystietolistaus
Tia Mäkinen p. 044 769 8695, Sanna Virta p. hakeneet asukkaat, yhdistys-, järjestö-, yrityshenkilötiedot: nimi, postiosoite,
Lahden kaupungin rekisterin ylläpitäjät,
kumppanuuspöytiin hakeneista ehdokkaista 044 482 6390, Tarja Sarajärvi p. 044 416
, oppilaitosedustajat, yhteisöjen edustajat,
kumppanuuspöytien koordinaattorit,
sähköpostiosoite, puhelinnumero, ikä ja
luottamushenkilöt
osallisuustyöntekijät sekä
sukupuoli (vastaajan niin halutessa) sekä
sekä valituista jäsenistä sekä päätösviestinä; 2847, Johanna Kalliomaa p. 044 416 4103
päätösvalmistelijat (tietoja ei luovuteta
mahdollisen edustamansa tahon nimi ja
valintaan, yhteistyöhön ja osallisuus- ja
yhteystiedot; Jäseneksi valituilta henkilöiltä Lahden kaupungin ulkopuolelle kolmansille
asukastoimintaan liittyvä viestintä
osapuolille); Julkaisuluvan antaneiden
kysytään lisäksi pankkiyhteys
kumppanuuspöytien jäsenten yhteystiedot
kokouspalkkion maksamista varten.
ovat avoimia ja ne julkaistaan kaupungin
verkkosivuilla

Ideointivaiheessa sähköiseen kyselyyn
Tia Mäkinen p. 044 769 8695, Sanna Virta p.
044 482 6390
osallistuvat antavat suostumuksensa ja
jättävät halutessaan yhteystietonsa. Tietoja
käytetään yhteydenottotarkoituksessa,
mikäli heidän ehdottama hanke etenee
jatkoon. Yhteystietonsa jättäneiden kesken
arvotaan lahjakortteja.
Yhteiskehittämisvaiheessa
asukastilaisuuksiin osallistuvat asukkaat
jättävät nimen ja yhteystietonsa, jotta
kaupunki voi tarvittaessa ottaa yhteyttä
mahdollisten COVID-19 -tartuntojen
leviämisen ennaltaehkäisemiseksi sekä
OSBUun liittyvää viestintää varten.
Äänestysvaiheessa äänestykseen
osallistuvat jättävät nimen ja
yhteystietonsa, jotta voidaan varmistaa, että
äänestäjä on lahtelainen ja että henkilö
äänestää vain kerran. Lisäksi ideointi- ja
äänestysvaiheissa kysytään asukkaiden
taustatietoja OSBUn arviointiin ja
kehittämiseksi tutkimuksellisista syistä.
Taustatietoihin vastaaminen on
vapaaehtoista. Taustatietoja käsitellään
anonyymisti. Hankekummiesta pidetään
yhteystietorekisteriä OSBU-viestintää
varten.

Viittaus (mahdolliseen) henkilötietojen
käsittelijän kanssa solmittuun
henkilötietojen käsittelyä koskevaan
sopimukseen

Asianmukaisia suojatoimia koskeva
dokumentaatio, jos henkilötietoja
siirretään kolmansiin maihin tai
kansainvälisiin järjestöihin tietosuojaasetuksen 49 artiklan 1 kohdan toisessa
alakohdassa tarkoitetulla siirrolla

asukkaat

Suostumukset: kysely/hakemus
kumppanuuspöytiin (järjestelmä) ja
koontiraportti (kaupungin levyasema,
tietojärjestelmä), päätökset valituille
jäsenille (asianhallintajärjestelmä);
sähköinen pankki- ja yhteystietolomake
(kaupungin levyasema; palkkioiden
maksatuksesta vastaavan tahon suojattu
sähköposti ja levyasema)

Nimi ja yhteystiedot (nimi, postiosoite,
Lahden kaupungin rekisterin ylläpitäjät,
Suostumukset: sähköinen ideointikysely
sähköpostiosoite, puhelinnumero) sekä
osallisuustyöntekijät, kaupungin kirjaamo
(alusta), koontiraportti (kaupungin
taustatiedot ideointi- ja äänestysvaiheissa sekä taustatiedot osalta tutkimusta tekevän
levyasema, alustat ja
(vapaaehtoista; sukupuoli, ikä, synnyinmaa,
asianhallintajärjestelmä), Ideoiden PDForganisaation edustajat ja kaupungin
kansalaisuus, kuinka kauan olet asunut
asiakirja (vapaaehtoinen) sähköpostitse
arvioinnista vastaavat asiantuntijat
Lahdessa, koulutustaso, työtilanne,
alustalta lähettäjälle ja kaupungin
(henkilötietoja ei luovuteta Lahden
kotitalouden yhteenlasketut tulot,
sähköpostiin sekä kirjaamoon kirjattavaksi
kaupungin ulkopuolelle kolmannelle
osallistumisen tavat,), toimintamallin
asianhallintajärjestelmään/arkistoon;
osapuolelle)
arviointivaiheessa laajemmat vastaajien
Äänestysvaiheen kysely (alusta) ja
taustakysymykset
koontiraportti (kaupungin levyasema,
alusta); mahdollisuus vastata
paperilomakkeella eri vaiheissa (kirjataan
alustalle). Sähköpostilla itse ilmoittamat
tiedot.

Ympäristömummojen ja -vaarien
yhteystietorekisteri

Yhteystietolistaus Lahden kaupungin
ympäristömummo ja -vaaritoiminnassa
mukana olevista henkilöistä.
Vapaaehtoistoimintaan ja yhteistyöhön
liittyvä viestintä.

Sari Knuuti p. 050 387 8735

Ympäristömummo- ja vaaritoiminnan
vapaaehtoistoiset sekä heidän päiväkotiensa
yhteyshenkilöt.

Nimi ja yhteystiedot (nimi, postiosoite,
sähköpostiosoite, puhelinnumero)

Lahden kaupungin asukastoiminnan
yhteyshenkilö ja ympäristökasvattajat.

Suostumus: Asia sovitaan suullisesti kun
henkilö tulee mukaan toimintaan.

ei siirretä

ei siirretä

Säilytetään kunkin vapaaehtoisen
toiminnassa mukana olon ajan.

Tiedot suojatussa tietoverkossa ja
levyasemalla; Rekisterinpitäjän toimitiloissa
harjoitetaan kulunvalvontaa.

Nastolan alueen vapaa-ajan asukkaiden
yhteystietorekisteri

Yhteystietolistaus Nastolan alueen vapaaajan asukkaista. Yhteystietoja käytetään
vapaa-ajan asukkaille suunnatussa
viestittäessä Lahden kaupungin
ajankohtaisista asioista, tapahtumista ja
tilaisuuksista.

Tia Mäkinen p. 044 769 8695, Sanna Virta p.
044 482 6390

vapaa-ajan asukkaat

Nimi, postiosoite, sähköpostiosoite

Lahden kaupungin rekisterin ylläpitäjät,
osallisuustyöntekijät; tietoja ei luovuteta
Lahden kaupungin ulkopuolelle kolmansille
osapuolille

Suostumus: lomakkeella postitse tai
sähköpostitse; verkkokyselyllä
(tietojärjestelmä) ja koontiraportti
(kaupungin levyasema, tietojärjestelmä)

ei siirretä

ei siirretä

Säilytetään 5 vuotta

Tiedot suojatussa tietoverkossa ja
levyasemalla; Rekisterinpitäjän toimitiloissa
harjoitetaan kulunvalvontaa.

asukkaat

Nimi, sähköpostiosoite, puhelinnumero

Suostumus: hyväksymällä tietojen
tallentamisen järjestelmään tilaisuuksissa
kirjattavalla osallistujalistalla

ei siirretä

ei siirretä

Säilytetään vuoden ajan tapahtumaajankohdasta

Tiedot suojatussa tietoverkossa ja
levyasemalla; Rekisterinpitäjän toimitiloissa
harjoitetaan kulunvalvontaa.

Kyselyiden vastaajat

Sähköpostiosoite, nimi. Taustatietoja
vastaajien asuinalueesta, ikäryhmästä,
tulotasosta joidenkin kyselyiden kohdalla.
Jos kysytään tarkempia tietoja vastaajasta,
ei yhdistetä tietoja yksilöivään
henkilötietoon, kuten nimeen.

Lahden kaupungin rekisterin ylläpitäjät,
osallisuustyöntekijät, osallisuus ja
hyvinvointi-yksikkö, asukastilaisuuksien
järjestäjät; tietoja ei luovuteta Lahden
kaupungin ulkopuolelle kolmansille
osapuolille
Lahden kaupungin rekisterin ylläpitäjät,
kyselyn rakentanut Lahden kaupungin
asiantuntija. Henkilötietoja ei luovuteta
Lahden kaupungin ulkopuolelle kolmansille
osapuolille.

Suostumus: Kyselyiden yhteydessä
selitetään, miksi tiedot kerätään sekä
pyydetään suostumus. Tiedot ovat
tallennettuna sähköisessä järjestelmässä,
johon rajattu pääsy.

ei siirretä

ei siirretä

Vuosi

Tiedot suojatussa tietoverkossa;
Rekisterinpitäjän toimitiloissa harjoitetaan
kulunvalvontaa.

Osallisuus- ja asukastilaisuuksien
yhteystietorekisteri

Maptionnaire-karttakyselypalvelu

Lahden kaupungin kaupunkiympäristön ja Tia Mäkinen p. 044 769 8695, Sari Knuuti p.
050 387 8735, Sanna Virta p. 044 482 6390,
sivistyksen palvelualueiden,
Justiina Nieminen p. 044 482 6489, Pauliina
konsernihallinnon osallisuus- ja
asukastoimintaan sekä tilaisuuksiin liittyvä
Kivineva p. 044 416 3820
viestintä sekä koronaviestintä.
Tutkimuskäyttö, mahdolliset arvonnat
osallistujien kesken, osallistumisen
vaikutuksista viestiminen takaisin
osallistujille

Justiina Nieminen p. 044 482 6489, Pauliina
Kivineva p. 044 416 3820

