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Tarkastettu 11.02.2022, Tarkastajan nimi: Teemu Korhonen 

 
Tietosuojaseloste 

EU:n tietosuoja-asetus (2016/679) 
Tietosuojalaki (1050/2018) 

1 Rekisterinpitäjä Nimi:  
Kajaanin kaupunki 

Osoite:  
Pohjolankatu 13, 87100 Kajaani 

Muut yhteystiedot   
p. 08 615 51 (vaihde), kajaani(at)kajaani.fi 

2 Yhteyshenkilö rekisteriä 
koskevissa asioissa 

Nimi: 
Réka Bencsik, hankepäällikkö, International Info Kajaani hanke 

Muut yhteystiedot (esim. puhelin virka-aikana, sähköpostiosoite): 
international.info@kajaani.fi | etunimi.sukunimi@kajaani.fi I +358 (0)44 710 1428 

3 Tietosuojavastaava Nimi: 
Teemu Korhonen 

Muut yhteystiedot (esim. puhelin virka-aikana, sähköpostiosoite): 
tietosuoja(at)kajaani.fi, p. +358 44 421 4121 

4 Rekisterin nimi 
International Info Kajaani -mobiilisovelluksen käyttäjärekisteri 

5 Tietojärjestelmän nimi Kajaanin kaupungin International Info Kajaani - mobiilisovellus 

6 Rekisterin käyttötarkoitus Rekisterin käyttötarkoitus on kerätä määrällisiä tietoja kävijöistä. Sovellus ei vaadi 
käyttäjän rekisteröitymistä ja tunnistautumista Kajaanin kaupungin kansainvälisten 
palveluiden sovelluspalveluun. 

Tietojen keräämisen ja käsittelyn peruste 

Käyttäjän tietoja kerätään ja käsitellään käyttäjän suostumuksella, tai käyttäjän kanssa 
tehtävän sopimuksen täytäntöön panemiseksi. 

Sovelluksen kautta kerätään sovellustoimintojen kautta generoituvat tiedot sekä 
palvelulokiin tallentuvat tiedot. Sovellus ei kerää̈ käyttäjän tietoja, vain seuraa, mitä 
tietoja kävijä etsi, millä sovelluksen sivuilla kävijä vierailee.  

Kajaanin kaupungin kansainväliset palvelut käsittelee henkilötietoja kulloinkin 
voimassa olevan henkilötietolain mukaisesti. 

Henkilötietoja käsitellään vain ennalta määriteltyihin tarkoituksiin. Käsittelyn tarkoitus 
on asiakassuhteen hoitaminen, ohjaus ja neuvonta Kainuun alueelle muualta 
muuttaneille. 
 
Yhteystietojen kerääminen ja käsittely perustuu henkilön suostumukseen.  
 

7 Rekisterin tietosisältö Asiakas voi jättää International Info Kajaani -mobiilisovellukseen itse tuottamaansa 
sisältöä, kuten asiakaspalautetta, suostumuksia tai yhteystietojansa yhteydenottoa 
varten, käytämme tietoja yhteydenottamista varten. 

Palveluiden käytöstä automaattisesti generoituvat tiedot: 
Sovellus voi kerätä päätelaitteeseen liittyviä tietoja kuten laitteen tyypin, yksilöivän 
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id:n, IP- osoitteen ja käyttöjärjestelmän tiedot (näihin kuitenkaan rajoittumatta). 

Evästeiden (cookies) käyttö 

Sovelluksessa kerätään tietoja, joiden avulla parannetaan sivujen palveluja. 
Kävijämäärän ja sovelluksen käytön seuraamiseen käytetään Google Analytics -
palvelua, joka käyttää evästeitä. Evästeen tuottama tieto välitetään ja tallennetaan 
Googlen palvelimille. Käyttämällä sovellusta sallit Google Analyticsin käytön. Lisätietoja 
https://policies.google.com/. 

8 Säännönmukaiset 
tietolähteet 

Tiedot saadaan asiakkaalta itseltään. 

9 Henkilötietojen 
vastaanottajat (tietojen 
säännönmukaiset 
luovutukset) 

Asiakasrekisteriin kirjattavia tietoja ei luovuteta ulkopuolisille tahoille.  

10 Tietojen luovutukset tai 
siirto EU:n tai ETA:n 
ulkopuolelle 

Tietoja ei siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle. 

11 Rekisterin suojauksen 
periaatteet 

Käyttäjät eivät kirjaudu sovellukseen, joten käyttäjistä ei tallenneta mitään tietoja. 
Sovelluksessa ei ole henkilörekisteriä.  
 
Kaupunki huolehtii sähköisten järjestelmien riittävästä tietoturva- ja tietosuojatasosta. 
Järjestelmiä käyttää vain henkilö, jolla on siihen henkilökohtainen käyttöoikeus ja 
tunnukset. 
 
Järjestelmän sisäiset tietoyhteydet on toteutettu suljetuin verkoin. Ulkopuoliset 
yhteydet on suojattu palomuurein. 

12 Tietojen säilyttäminen, 
arkistointi ja hävittäminen 

Käyttäjät eivät kirjaudu sovellukseen, joten käyttäjistä ei tallenneta mitään tietoja.  
 
Yhteydenottolomakkeen kautta lähetetyt tiedot eivät tule sovelluksen tietokantaan, 
vaan menevät suoraan international.info@kajaani.fi sähköpostiosoitteeseen.  

13 Rekisteröidyn oikeus 
saada pääsy henkilötietoihin 

Palvelun Käyttäjältä ei vaadita rekisteröitymistä. 

14 Rekisteröidyn oikeus 
tietojen oikaisemiseen 

Palvelun Käyttäjältä ei vaadita rekisteröitymistä. 

 
Kaikissa henkilötietojen käsittelyyn ja sisältöön liittyvissä kysymyksissä sekä omien 
oikeuksien käyttämiseen liittyvissä tilanteissa käyttäjä voi olla yhteydessä Kajaanin 
kaupunkiin. Käyttäjä voi käyttää oikeuksiaan ottamalla yhteyttä sähköpostilla tämän 
lausekkeen alussa mainittuun sähköpostiosoitteeseen. 

15 Muut henkilötietojen 
käsittelyyn liittyvät oikeudet 

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle, jos hän katsoo omien 
henkilötietojen käsittelyn rikkovan tietosuoja-asetusta. Rekisteröidyllä on oikeus 
saattaa asia tietosuojavaltuutetun ratkaistavaksi (Tietosuojavaltuutetun toimisto, PL 
800, 00521 Helsinki). 
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