1. Rekisterin nimi

Kerava.info järjestöluettelo

2. Rekisterinpitäjä

Nimi

Keravan kaupunki, hallintopalvelut
Postiosoite

Postitoimipaikka

Puhelin

Kauppakaari 11

04200 Kerava

29491

Käyntiosoite

3. Rekisterin pitämisen
peruste

Kauppakaari 11
Kaupungin yhdistys- ja harrastustoiminnan edistäminen.
Kuntalaisten tarve saada tietoa kaupungissa toimivista
yhdistyksistä ja yhdistysten tarve tiedottaa toiminnastaan.

4. Rekisterin vastuuhenkilö

Nimi

Virkanimike

Ari Sainio

Tietohallintopäällikkö

Puhelin

(09) 2949 2425
5. Rekisteriasioita hoitava
henkilö

Nimi

Virkanimike

Tommy Koukka

Toimistosihteeri

Puhelin

(09) 2949 2311
6. Järjestelmähoitaja

Nimi

Virkanimike

Puhelin

7. Rekisterin
käyttötarkoitus

Ajantasaisten perustietojen ylläpitäminen kaupungissa toimivista
yhdistyksistä ja harrastusryhmistä sekä niiden toimihenkilöistä
kuntalaisten harrastustoimintaa varten.

8. Rekisterin tietosisältö

Yhdistyksen nimi ja osoitetiedot, yhdistyksen toimihenkilöiden nimija osoitetiedot, kuvaukset yhdistyksen toiminnasta ja linkit
yhdistysten internetsivuille.

9. Rekisterin
säännönmukaiset
tietolähteet
10. ATK-rekisterin
ylläpitotekniikka ja -tiheys

Rekisterin tiedot esitetään kuntalaisia, yhdistyksiä ja kaupungin
viranomaisia palvelevassa internettiin toteutetussa Kerava.info
yhdistysluettelopalvelussa.
Järjestöjen omat ilmoitukset, järjestöjen julkiset internetsivut.

Järjestöille on järjestetty mahdollisuus ylläpitää omia tietojaan
luettelopalvelun ylläpitolomakkeella. Ylläpitoa varten järjestöille on
toimitettu käyttäjätunnus ja salasana. Järjestöt voivat tietojen
muuttuessa toimittaa tästä tiedon myös kaupungin toimialakohtaisille vastuuhenkilöille, jotka tekevät muutokset rekisteriin.
11. Henkilötietojen
Järjestelmästä luovutetaan järjestöjen yhteystietoja alueella
säännönmukainen luovutus ilmestyvien puhelinluetteloiden yhdistysluetteloihin.

12. Rekisterin yhdistäminen Rekisterissä olevia järjestöjen toimihenkilöiden yhteystietoja
muihin henkilörekistereihin voidaan yhdistää kaupungin kutsuvierasluetteloihin.
13. Rekisteritietojen
julkisuus ja salassa
pidettävyys

Yhdistysluettelossa olevat tiedot ovat julkisia. Yhdistyksen on
kuitenkin halutessaan mahdollista ilmoittaa rekisteriin sellainen
yhteysosoitetieto, jota käytetään ainoastaan kaupungin postituksiin,
mutta jota ei näytetä julkisilla internetsivuilla.
Halutessaan yhdistys voi esittää tietonsa rekisterissä ilman
toimihenkilöiden yhteystietoja. Tällöin yhdistyksestä näkyy
rekisterissä ainoastaan nimi ja mahdollinen linkki yhdistyksen
omalle internetsivuille ja/tai yhdistyksen posti- tai sähköpostiosoite
sekä toimihenkilöiden nimitiedot.

14. Päätösmerkinnät
päättäjän allekirjoituksin

15. Rekisterin kattavuus/
koko

Rekisteriin voivat lähettää tietonsa Keravalla toimivat yhdistykset ja
ryhmät. Rekisteriin laitetaan kuitenkin tiedot ainoastaan sellaisista
yhdistyksistä, jotka tätä haluavat.

16. Rekisteröidyn
tarkastusoikeuden
toteuttaminen

Rekisterissä olevat tiedot ovat nähtävissä Kerava.info –
yhdistysluettelopalvelun kautta.

17. Virheen korjaus/oikaisu

Järjestöt voivat korjata virheelliset yhteystiedot omilla
käyttäjätunnuksillaan.

18. Käytetyt laitteet ja tilat

19. ATK-rekisterin suojaus
ja käytön valvonta

Rekisterin tietojen muuttaminen vaatii käyttätunnussalasanayhdistelmän tietämistä. Rekisteripalvelu sijaitsee
palveluoperaattorin suojatuissa konesalitiloissa.

20. Manuaalirekisterin
suojaus ja käytön valvonta

21. Rekisterin säilytys,
arkistointi ja hävittäminen

Rekisteritiedot varmuuskopioidaan säännöllisesti päivittäin.

Keravalla 28.5.2004

Ari Sainio
tietohallintopäällikkö

