Jaarlin Päiväkodit Oy:n asiakasrekisterin tietosuojaseloste
Tämä on Jaarlin Päiväkodit Oy:n henkilötietolain (10§ ja 24§) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen
(GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste. Laadittu 10.06.2018. Viimeisin päivitys
25.03.2021.
1. Rekisterinpitäjä
Jaarlin Päiväkodit Oy (JAP)
Y-tunnus: 2267673-0
Puhelin: +358 40 708 8557
Miehistönkatu 3, 13130 Hämeenlinna
toimisto@jappi.fi
www.jappi.fi
Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö
Hanna Bergqvist-Thompson +358 40 708 8557 toimisto@jappi.fi
Jaarlin Päiväkodit Oy:n toimisto palvelee rekisteriasioissa arkipäivisin klo 9-15.
Jaarlin Päiväkodit Oy:n asiakkaista pidetään rekisteriä asiakassuhteen hallintaan, hoitamiseen,
ylläpitämiseen ja kehittämiseen. Käsittelemme toiminnassamme henkilötietoja asiakasviestinnän
mahdollistamiseksi, tehtyjen sopimusten toteuttamiseksi sekä suoramarkkinointitarkoituksiin.
Henkilöasiakkaiden lisäksi Jaarlin Päiväkodeilla on yhteistyökumppaneita, joiden edustajien
henkilötietoja voidaan käsitellä osana tätä reksiteriä.
Meille on tärkeää, että tiedät, miten käsittelemme henkilötietojasi. Alla kerromme lisää
henkilötietojesi käsittelystä.
2. Rekisterin tietosisältö
Rekisteriin tallennettava tieto ei sisällä asiakkaiden henkilökohtaisia tietoja, mikäli ne eivät ole
tarpeellisia asiakassuhteen kannalta. Rekisteri voi sisältää seuraavia tietoja:
● lapsen nimi, henkilötunnus, osoite
● huoltajan nimi, henkilötunnus, osoite, sähköpostiosoite, puhelinnumero
● hakemustiedot ja palveluntarve
● asiakasmaksua koskevat ja maksun määräytymiseen ja laskutukseen liittyvät tiedot
● tiedot sopimuksen mukaisista palveluista ja niiden muutoksista
● palveluun liittyvät päivittäiskirjaukset ja muut päivähoitotoiminnan järjestämisen edellyttämät
tarpeelliset tiedot
● muut asiakassuhteeseen ja tilattuihin palveluihin liittyvät tiedot
● rekisteröidyn itse tuottama sisältö kuten palaute ja palveluun liittyvät tiedot
● lapsen päivän kulkua koskevat tiedot
3. Säännönmukaiset tietolähteet
Yrityksemme ensisijaisia tietolähteitä ovat: Käyttäjän itsensä rekisteröimät tiedot sekä rekisteröidyn
käyttäjän asiakkuuteen, palveluiden käyttöön, viestintään sekä asiointiin liittyvät tapahtumat.
Rekisteriin tallennettavat henkilö- ja perhetiedot saadaan pääosin hakemustietoina sähköisen
hakemuksen kautta lapsen huoltajilta, asiakkaalta lähetetyistä viesteistä, sähköpostitse, puhelimitse,
sopimuksista, asiakastapaamisista ja muista tilanteista, joissa asiakas luovuttaa tietojaan.

4. Henkilötietojen käsittelyn perusteet ja tarkoitukset
Henkilötietojen käsittely perustuu lähtökohtaisesti varhaiskasvatuslainsäädäntöön. Henkilötietoa
käsitellään myös hoitosopimussuhteesta johtuvien velvoitteiden täyttämiseksi ja erillistä
suostumusta vaativien käsittelytoimien osalta nimenomaisesti haettavan suostumuksen perusteella.
Henkilötietoja voidaan käyttää seuraaviin käyttötarkoituksiin:
Palvelun tuottamiseen tai sopimussuhteen täyttämiseen
• varhaiskasvatuslainsäädännön asettamien vaatimusten täyttäminen
• palvelun järjestäminen ja toteuttaminen
• palveluun liittyvä viestintä ja muistuttaminen
• asiakaslaskutus
• päivähoitoon liittyvien tilastotietojen keräys ja analysointi
• asiakaspalautteen ja asiakkaan tyytyväisyystietojen kerääminen ja käsittely
• rekisterinpitäjän liiketoiminnan kehittäminen ja siihen liittyvä asiakaspalvelun kehittäminen
Asiakasviestintään ja asiakassuhteen hoitamiseen
• henkilötietoja käytetään Jaarlin Päiväkodit Oy:n ja asiakkaan välisen asiakassuhteen
hallintaan ja hoitamiseen, ylläpitämisen ja kehittämiseen sekä viestintään
5. Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja vastaanottajat
Tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti muille tahoille. Tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n
ulkopuolelle.
Varhaiskasvatuksen tiedot ovat pääsääntöisesti salassa pidettäviä. Henkilötietoja luovutetaan vain
yksilöidyn tietopyynnön perusteella siihen oikeutetuille viranomaisille
varhaiskasvatuslainsäädännön perusteella. Tietoja käsitteleviä henkilöitä koskee
vaitiolovelvollisuus, joka jatkuu asiakas- ja hoitosuhteen päätyttyä. Mikäli varhaiskasvatus
toteutetaan palvelusetelin avulla, omistaa kunta kaikki syntyvät asiakirjat ja asiakassuhteen
päätyttyä asiakirjat toimitetaan kunnalle arkistoitaviksi. Kelaan siirretään tietoja hoitosuhteen
aloittaneista asiakkaista, mikäli palvelu toteutetaan Kelan yksityisen hoidon tuella. Palvelua
valvova kunta ja / tai Kela vastaa omalta osaltaan heille muodostuvan rekisterin ylläpidosta.
Muutoin emme luovuta henkilötietojasi Jaarlin Päiväkodit Oy:n ulkopuoliselle taholle, lukuun
ottamatta seuraavia tilanteita:
Oikeudellisista syistä
Voimme luovuttaa henkilötietoja organisaatiomme ulkopuoliselle osapuolelle, jos pääsy
henkilötietoihin on kohtuullisesti katsoen tarpeellista
soveltuvan lain, sääntelyn tai tuomioistuimen päätöksen noudattamiseksi
petoksen, rahanpesun, terrorismin rahoittamisen tai tietoturva- tai teknisten ongelmien
havaitsemiseksi, estämiseksi tai muutoin asian käsittelemiseksi tai turvallisuuden takaamiseksi
taikka yleisen edun edellyttämien tarkoitusten varmistamiseksi lainsäädännön mukaisesti.
Valtuutetuille palveluntarjoajille
Voimme luovuttaa henkilötietoja meille palveluita suorittaville valtuutetuille palveluntarjoajille.
Sopimuksemme palveluntarjoajien kanssa sisältävät sitoumukset, joiden mukaisesti
palveluntarjoajat sitoutuvat rajoittamaan henkilötietojen käyttöä sekä noudattamaan vähintään
tämän Tietosuojaselosteen mukaisia yksityisyys- ja tietoturvastandardeja.

Nimenomaisella suostumuksellasi
Voimme luovuttaa henkilötietoja muista kuin edellä mainituista syistä, kun meillä on siihen
rekisteröidyn nimenomainen suostumus. Rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa tällainen suostumus
milloin tahansa.
6. Säilytysaika
Säilytämme henkilötietoja ainoastaan niin kauan, kuin lainsäädäntö vaatii tai kun ne ovat
tarpeellisia yllä yksilöityjen käyttötarkoituksien toteuttamiseksi.
7. Rekisterin suojauksen periaatteet
Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot
suojataan asianmukaisesti. Kun rekisteritietoja säilytetään Internet-palvelimilla, niiden
laitteiston fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti. Rekisterinpitäjä
huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen
turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden
toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu.
8. Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista
Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa
ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Jos
henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää
kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan
henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa
(pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).
9. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet
Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen
reksiteristä (Oikeus tulla unohdetuksi). Tämä tarkoittaa, että rekisteröity voi vaatia tietojensa
poistamista ilmoittamalla asiasta Jaarlin Päiväkodit Oy:n asiakaspalveluun. Pyynnön tulee olla
kirjallinen ja allekirjoitettu. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan
henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa
(pääsääntöisesti kuukauden kuluessa). Suoritamme pyyntösi mukaiset toimenpiteet, mikäli meillä ei
ole oikeutettua syytä olla poistamatta tietoa.
Vastustamisoikeus ja oikeus rajoittaa käsittelyä
Sinulla on oikeus vastustaa tietojesi käsittelyä tai profilointia, jos tietojasi käsitellään
suoramarkkinointia varten. Sinulla on oikeus vaatia henkilötietojesi käsittelyn rajoittamista myös
muun muassa silloin, kun sinua koskevat tiedot eivät pidä paikkaansa. Lisäksi sinulla on tietyissä
erityistilanteissa oikeus vastustaa henkilötietojesi käsittelyä, jos perusteena on henkilökohtainen
erityistilanne.
Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen
Rekisteröidyllä on oikeus saada henkilötietonsa meiltä jäsennellyssä ja yleisesti käytetyssä
muodossa sekä itsenäisesti siirtää tiedot kolmannelle osapuolelle.
Oikeuksien käyttäminen
Jos haluat käyttää jotakin yllä olevista oikeuksista, pyydämme lähettämään postitse tai
sähköpostitse seuraavat tiedot: nimi, osoite, puhelinnumero ja kopio voimassa olevasta
henkilöllisyystodistuksesta. Henkilöllisyyden todistamiseksi voimme pyytää lisätietojen
toimittamista.

Voimme hylätä pyynnöt, jotka toistuvat kohtuuttoman usein, ovat liiallisia tai jotka ovat selvästi
perusteettomia.
10. Tietoturvallisuus
Olemme toteuttaneet hallinnollisia, organisatorisia, teknisiä ja fyysisiä suojatoimenpiteitä
keräämiemme ja käsittelemiemme henkilötietojen suojaamiseksi. Turvatoimemme on suunniteltu
ylläpitämään asianmukainen taso tietojen luottamuksellisuuden, eheyden ja saatavuuden
varmistamiseksi.
Henkilötietoja voivat käsitellä ainoastaan ne henkilöt, joiden työtehtävien puolesta tämä on
perusteltua. Henkilötietojen käyttö on suojattu asianmukaisin käyttäjäkohtaisin tunnuksin,
salasanoin ja käyttöoikeuksin.
11. Valituksen tekeminen
Sinulla on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle, jos koet Jaarlin Päiväkodit Oy:n
henkilötietojen käsittelyn olevan tietosuojalainsäädännön vastaista.

