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artiklan 13 ja 14 mukainen tietosuojaseloste
Tarkenne

Päivämäärä

Patiolla.fi -palvelun asiakasrekisteri

23.4.2020

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Miksi käsittelemme henkilötietojasi

BusinessOulun Innovaatiopalvelujen ylläpitämä Patiolla.fi (www.patiolla.fi) on verkkotyökalu ja testaajayhteisö, jonka ideana on
yhteisön jäsenten ja kohderyhmän käyttäjien osallistaminen eri menetelmiä hyödyntäen tuotteiden ja palvelujen testaukseen ja
kehittämiseen. Menetelminä käytetään ohjattuja keskusteluita, päiväkirjoja ja kyselyitä. Patiolla.fi mahdollistaa käyttäjien
kokemusten ja tarpeiden keräämisen sekä innovoinnin ajasta ja paikasta riippumatta.
Patiolla.fi-palvelu ja toimintamalli tarjoaa verkkopohjaisen ympäristön ja testaajayhteisön palvelut
a) niin yksityisen, julkisen kuin järjestösektorinkin organisaatioille palveluiden ja tuotteiden kehittämiseen ja testaamiseen,
b) kuntalaisten osallistamiseksi julkisten palveluiden kehittämiseen sekä
c) hankkeissa käytettäväksi osallistamisen työkaluksi.
Palvelu on ilmainen sekä tuotteita ja palveluita testaaville organisaatioille että testaajayhteisölle.
Käsittelemme henkilötietoja Patiolla.fi-palvelun tuottamiseen sekä anonyymisti tilastollisiin tarkoituksiin. Rekisterin yhteystietoja ei
käytetä mainontaan tai suoramarkkinointiin. Henkilötietojen käsittely edellyttää suostumusta, joka pyydetään Patiolla.fi-palveluun
rekisteröitymisen yhteydessä. Suostumuksen antaminen henkilötietojen käyttöön on vapaaehtoista ja palveluun rekisteröidyllä
henkilöllä on oikeus peruuttaa suostumus koska tahansa ilmoittamalla siitä rekisterinpitäjän yhteyshenkilölle osoitteeseen
contact@patiolla.fi.
Miksi saamme käsitellä henkilötietojasi

Rekisteröity on antanut suostumuksensa henkilötietojensa käsittelyyn (artikla 6a) sekä käsittely on tarpeen sellaisen sopimuksen
täytäntöön panemiseksi, jossa rekisteröity on osapuolena, tai sopimuksen tekemistä edeltävien toimenpiteiden toteuttamiseksi
rekisteröidyn pyynnöstä (artikla 6b).
Rekisterin henkilötietojen käsittely toimeksiantosopimuksella (toimeksiantosopimuksella käsiteltävät henkilötiedot ja käsittelyn kesto)

Ei toimeksiantosopimuksia.

Käytämmekö päätöksenteossa automaattista profilointia

Ei käytetä

Rekisterinpitäjä ja yhteystiedot
Rekisterinpitäjä

Rekisterinpitäjän yhteystiedot

Rekisterinpitäjän edustaja

Rekisterinpitäjän edustajan yhteystiedot

Juha Ala-mursula

Hallituskatu 36 A, 90100 Oulu

Yhteyshenkilö: BusinessOulu,
Innovaatiopalvelut, Pirjo Koskiniemi

pirjo.koskiniemi@businessoulu.com

BusinessOulun tietosuojavastaava

bo.tietosuojavastaavat@ouka.fi

Business Oulu –liikelaitoksen johtokunta
Business Oulu –liikelaitos, johtaja

Tietosuojavastaava

PL1, 90015 Oulun kaupunki
juha.ala-mursula@businessoulu.com

Tietosuojavastaavan yhteystiedot

Käsiteltävät henkilötiedot

Mitä henkilötietoja käsittelemme

Henkilö rekisteröityy palveluun ja syöttää rekisteröintivaiheessa itsestään allamainitut pakolliset tiedot, joita hän pääsee
tarkastamaan ja muokkaamaan. Henkilö voi myös pyytää poistamaan kaikki omat tietonsa laittamalla sähköpostia osoitteeseen
contact@patiolla.fi.
- Etunimi
- Sukunimi
- Sähköpostiosoite
-

Postiosoite
Oulun kaupunki
Kirjaamo
PL 71, 90015 Oulun kaupunki

Käyntiosoite
Kansankatu 55 A
Oulu

Puhelin
vaihde 08 558 410

Sähköposti
kirjaamo@ouka.fi

www.ouka.fi
PK_403_1.0
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Yleisen tietosuoja-asetuksen (EU) 2016/679
artiklan 13 ja 14 mukainen tietosuojaseloste
Kuinka pitkään säilytämme henkilötietojasi/säilyttämisajan määrittämiskriteerit

Patiolla.fi-palveluun annettuja henkilötietoja säilytetään kaksi vuotta kerrallaan. Palvelun ylläpitäjä pyytää palveluun
rekisteröityneitä henkilöitä (käyttäjä) kunkin vuoden toukokuun aikana tarkistamaan ja päivittämään omat tietonsa.
Mikäli palveluun rekisteröitynyt henkilö (käyttäjä) on viimeisen 24 kk:n aikana osallistunut vähintään yhteen palvelun alaiseen
toimintaan tai hän on päivittänyt henkilötietonsa, hänen henkilötietojaan säilytetään seuraavat 12 kk, vaikka käyttäjä ei niitä tässä
yhteydessä päivittäisi.
Mikäli palveluun rekisteröitynyt henkilö (käyttäjä) ei ole viimeisen 24 kk:n aikana osallistunut mihinkään palvelun alaiseen
toimintaan, palvelun ylläpitäjä pyytää palveluun rekisteröityneitä henkilöitä tarkistamaan ja päivittämään omat tietonsa. Jos
henkilö ei kuittaa tietojaan tarkastetuksi tai päivitetyksi, tai hän ei halua jatkaa palvelun käyttäjänä, henkilötiedot poistetaan.
Mistä käsittelyssä tarvittavat henkilötiedot saadaan

Palvelun käyttäjältä itseltään.

Tietojen siirrot ja luovutukset

Säännönmukaiset siirrot ja luovutukset

Säännönmukaisia tietojen luovutuksia ei ole. Patiolla.fi luovuttaa tietoja ainoastaan voimassa olevan lainsäädännön sallimissa ja
velvoittavissa rajoissa viranomaisille.
Tietojen siirto tai luovuttaminen EU:n tai Euroopan talousalueen (ETA) ulkopuolelle ja sen perusteet

Tietoja ei siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen (ETA) ulkopuolelle. Emme myöskään käytä tietoja automatisoitujen
yksittäispäätösten tekemiseen tai profilointiin.
Rekisteröidyn oikeudet

Sinulla on oikeus:
• tarkastaa itseäsi koskevat tiedot
• pyytää tietojesi oikaisemista
• vaatia tietojesi poistamista (ei koske lakisääteisiä tehtäviä)
• vaatia henkilötietojesi käsittelyn rajoittamista
• vastustaa henkilötietojesi käsittelyä
• pyytää itse toimittamiesi henkilötietojen siirtämistä
rekisterinpitäjältä toiselle
• oikeus peruuttaa antamasi suostumus, mikäli henkilötietojen
käsittely perustuu suostumukseen
• olla joutumatta automaattisen päätöksenteon kohteeksi

Postiosoite
Oulun kaupunki
Kirjaamo
PL 71, 90015 Oulun kaupunki

Käyntiosoite
Kansankatu 55 A
Oulu

Rekisteröidyn oikeuksiin liittyvät pyynnöt

Rekisteröidyn oikeuksiin liittyvät pyynnöt osoitetaan:
Oulun kaupungin kirjaamo
PL 71
90015 Oulun kaupunki
Käyntiosoite: Kansankatu 55 A
Sähköinen pyyntö osoitetaan:
kirjaamo@ouka.fi
Rekisteröidyllä on oikeus saattaa asia tietosuojavaltuutetun
käsiteltäväksi, jos rekisteröity katsoo, että häntä koskevien
henkilötietojen käsittelyssä rikotaan sitä koskevaa lainsäädäntöä.

Puhelin
vaihde 08 558 410

Sähköposti
kirjaamo@ouka.fi

www.ouka.fi
PK_403_1.0

