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Vaasan kaupunki, VAMIA 
 

1. Rekisterin nimi Webropol-kyselyrekisteri 

2. Rekisterinpitäjä 
 

Vaasan kaupunki, VAMIA 
Osoite: Ruutikellarintie 2, 65100 VAASA  

3. Rekisterin yhteyshenkilö  Kehittämispäällikkö Susanna Pakkala  
Puhelin: 040 128 1936 
Sähköposti: susanna.pakkala@vamia.fi 

4. Tietosuojavastaavan yhteystieto puhelinvaihde: 06 325 1111 
sähköposti:tietosuojavastaava@vaasa.fi 

5. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja 
oikeusperuste 

Henkilötietoja kerätään ja käsitellään kysely-
ohjelmalla esimerkiksi henkilöiden tapahtuma-
ilmoittautumistietojen hoitamiseksi ja keräämi-
seksi. Henkilötietoja voidaan kerätä myös 
muun tyyppisessä kyselyssä. Tietoja kerätään 
vain tarpeen vaatiessa tietosuojalain 4 § 
mukaisesti.  
 
Webropol-yritys toimii ohjelman toimittajana ja 
tietosuojasääntelyn mukaisena henkilötietojen 
käsittelijänä. 

6. sRekisterin tietosisältö Henkilön yksilöintitiedot: Nimi, syntymäaika, 
henkilöä koskevat yhteystiedot, fyysiset tiedot 
kuten erityisruokavalioita koskevat tiedot. Muut 
tiedot esimerkiksi henkilön tiedot, jotka hän on 
antanut muihin kyselyssä esitettyihin kysymyk-
siin. Muut tiedot eivät kuitenkaan ole henkilöä 
yksilöiviä tietoja kuten varsinaiset henkilötiedot. 
Muut tiedot voidaan tarvittaessa erottaa henki-
lön yksilöivistä tiedoista, jolloin ne eivät ole 
tunnistettavissa eikä yhdistettävissä kehen-
kään vastaajaan.  

7. Säännönmukaiset tietolähteet Rekisteriin talletettavat tiedot saadaan 
ainoastaan henkilöltä/rekisteröidyltä itseltään 
hänen itsensä antamien ja täydentämien 
kyselyvastauksien kautta. Webropol-kysely-
rekisteriin ei saada henkilötietoja muulla 
tavalla. 

8. Tiedon säilytysaika Henkilötietoja säilytetään ainoastaan niin 
kauan kuin se on tarpeellista tässä selos-
teessa määriteltyjen käyttötarkoitusten 
toteuttamiseksi. Tämän jälkeen henkilötiedot 
poistetaan. 

9. Tietojen säännönmukaiset luovutukset Tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti 
eteenpäin kolmansille osapuolille.  

10. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle Ei 

11. Rekisterin suojauksen periaatteet A. Rekisteristä ei ylläpidetä manuaalista 
aineistoa.  

B. Webropol säilyttää rekisteriä. Tietoihin 
pääsy on rajattu siten, että niihin pääsee 
käsiksi ainoastaan ohjelmaan tunnukset ja 
valtuutuksen saanut henkilö. Rekisteriin 
kerättyjä tietoja ei ole säädetty salassa 
pidettäviksi. 
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12. Mahdollisen automaattisen päätöksenteon  
olemassaolo 

Rekisteriä ei käytetä automaattiseen 
päätöksentekoon.  
 
Kyselyillä voidaan selvittää vain vastaajien 
antamien tietojen perusteella tietoja, joiden 
perusteella heidät profiloidaan. Vastaajilta 
voidaan kysyä esimerkiksi heidän toiveitaan 
koulutusten sisällöistä, jonka pohjalta heidät 
profiloidaan eri tilaisuuksiin, esimerkiksi 
tietynsisältöisiin koulutustapahtumiin. 

13. Rekisteröidyn oikeudet A. Rekisteröidyllä on oikeus saada rekisterin-
pitäjältä vahvistus siitä, että häntä koskevia 
henkilötietoja käsitellään tai että niitä ei 
käsitellä. Jos tietoja käsitellään, rekisteröi-
dyllä on oikeus saada pääsy omiin 
tietoihinsa (15 artikla). Pyyntö osoitetaan 
tässä tietosuojaselosteessa mainitulle 
rekisterin yhteyshenkilölle.  

B. Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus 
valvontaviranomaiselle tietosuojavaltuu-
tetun toimistoon, jos hän katsoo, että 
hänen henkilötietojensa käsittelyssä on 
rikottu asetusta (77 artikla). 

C. Rekisteröidyllä on oikeus vaatia häntä kos-
kevien rekisterissä olevien tietojen korjaa-
mista (16 artikla). Pyyntö tietojen korjaami-
sesta osoitetaan tässä tietosuojaselostees-
sa mainitulle rekisterin yhteyshenkilölle. 

D. Rekisteröidyllä on oikeus saada rekisterin-
pitäjä poistamaan häntä koskevat henkilö-
tiedot rekisteristä, mikäli kyse ei ole laki-
sääteisestä rekisteristä (17 artikla). Pyyntö 
tietojen poistamisesta osoitetaan tässä 
tietosuojaselosteessa mainitulle rekisterin 
yhteyshenkilölle.  

E. Rekisteröidyllä on oikeus pyytää tietojansa 
siirrettäväksi järjestelmästä toiseen järjes-
telmään (20 artikla).  Webropol-järjestel-
mästä ei ole mahdollista tehdä siirtoja 
kyseisiä siirtoja, koska sopivia siirtokanavia 
ei ole. 

F. Rekisteröidyltä pyydetään suostumus 
ennalta määriteltyyn henkilötietojen käsit-
telyyn. Jos henkilötietojen käsittelyn tarkoi-
tus muuttuu, on rekisteröidyltä pyydettävä 
uusi suostumus ennen käsittelyn aloitta-
mista. Rekisteröidyllä on oikeus myöhem-
min perua suostumuksensa. Pyyntö 
suostumuksen perumisesta osoitetaan 
tässä tietosuojaselosteessa mainitulle 
rekisterin yhteyshenkilölle. 

 


