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1. Rekisterinpitäjä

Vantaan kaupungin opetuslautakunta
Vantaan kaupunki / sivistystoimi
Asematie 6 A
01300 VANTAA

2. Rekisteriasioista
vastaava henkilö
ja/tai yhteyshenkilö

Varhaiskasvatuksen johtaja Sole Askola-Vehviläinen
Vantaan kaupunki / Sivistystoimi
Asematie 6 A
01300 VANTAA
Yhteyshenkilö
Hallintosihteeri Tiina Koikkalainen

3. Rekisterin nimi

Vantaan kaupungin yksityisen perhepäivähoidon valvonnan rekisteri (lasta joko omassa kodissaan tai lapsen kotona hoitavat sekä
ryhmäperhepäivähoidossa työskentelevät perhepäivähoitajat)

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Kunnan on ilmoitettava aluehallintovirastolle tiedot sen alueella toimivista
yksityisistä perhepäivähoitajista.
Laki yksityisistä sosiaalipalveluista (922/2011)

5. Rekisterin tietosisältö

Vantaan kaupunki
Sivistystoimi

Rekisteri sisältää tiedot Vantaalla toimivista yksityisistä perhepäivähoitajista ja ryhmäperhepäiväkodeissa työskentelevistä hoitajista.
Rekisterissä olevat tiedot:
- Yksityisen perhepäivähoitajan nimi, henkilötunnus tai ennakkoperintärekisteriotteen numero, osoite, puhelinnumero ja sähköpostiosoite
- ryhmäperhepäiväkodin nimi
- milloin henkilö aloittanut yksityisenä perhepäivähoitajana toimimisen
- milloin ryhmäperhepäiväkoti on perustettu
- hoitajana työskentelyn päättymispäivä
- ryhmäperhepäiväkodin lakkautuspäivä

Asematie 6 A
01300 VANTAA
etunimi.sukunimi@vantaa.fi
www.vantaa.fi

Puhelin 09 83911
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Jos hoitaja toimii lasten kotona, merkitään perheen nimi ja osoite.
6. Säännönmukaiset
tietolähteet

Asianosainen itse, valvojana toimiva päiväkodin johtaja (perhepäivähoitajien osalta) tai varhaiskasvatuspäällikkö (ryhmäperhepäivähoidon osalta)

7. Säännönmukaiset
tietojen luovutukset

Tiedot hyväksytyistä yksityisistä perhepäivähoitajista luovutetaan Kelalle
yksityisen hoidon tuen maksatusta varten. (Laki lasten kotihoidon ja yksityisen hoidon tuesta (1128/1996) 23a §.)

8. Tietojen siirto EU:n
tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Tietojen siirtoa EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle ei ole.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisteri sijaitsee kaupungin palvelimella, joka on käyttöoikeuksin suojattu.

10. Rekisteröidyn tarkastusoikeus

Henkilötietolain (523/1999) 26 §:n perusteella jokaisella on oikeus saada
tietää, mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on talletettu tai ettei rekisterissä ole häntä koskevia tietoja.
Asiakkaalla on oikeus tutustua ja nähdä itseään koskevat asiakastiedot ja
pyynnöstä saada niistä kopiot maksuttomasti kerran vuodessa.
Tarkastuspyyntö tehdään henkilökohtaisen käynnin yhteydessä tai
omakätisesti allekirjoitetulla tai muulla luotettavalla tavalla varmennetulla
asiakirjalla. Rekisteröidyn henkilöllisyydestä varmistutaan ja tarvittaessa
se tarkastetaan ennen tietojen antamista.
Jos tarkastusoikeus evätään, rekisteröidylle annetaan kirjallinen
kieltäytymistodistus, joista ilmenee perusteet kieltäytymiselle. Rekisteröidyllä on tämän jälkeen oikeus saattaa asia tietosuojavaltuutetun ratkaistavaksi.
Tarkastuspyyntö osoitetaan:
Vantaan kaupunki
Kirjaamo/Sivistystoimi
Asematie 7
01300 VANTAA
Päätöksentekijä:

Vantaan kaupunki
Sivistystoimi
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Varhaiskasvatuksen johtaja Sole Askola-Vehviläinen (suomenkielinen päivähoito)
Ruotsinkielisen tulosalueen johtaja Berndt-Johan Lindström (ruotsinkielinen päivähoito)
11. Tietojen korjaaminen

Henkilötietolain 29 §:n mukaan rekisterissä oleva käsittelyn tarkoituksen
kannalta virheellinen, tarpeeton, puutteellinen tai vanhentunut henkilötieto on ilman aiheetonta viivytystä oikaistava, poistettava tai täydennettävä.
Oikaisupyyntö tehdään kirjallisesti. Rekisteröidyn henkilöllisyys tarkistetaan.
Jos tiedon korjaamisesta kieltäydytään, rekisteröidylle annetaan kirjallinen
kieltäytymistodistus, josta ilmenee perusteet kieltäytymiselle. Rekisteröidyllä on tämän jälkeen oikeus saattaa asia tietosuojavaltuutetun ratkaistavaksi.
Oikaisupyyntö osoitetaan:
Vantaan kaupunki
Kirjaamo/Sivistystoimi
Asematie 7
01300 VANTAA
Päätöksentekijä:
Varhaiskasvatuksen johtaja Sole Askola-Vehviläinen (suomenkielinen päivähoito)
Ruotsinkielisen tulosalueen johtaja Berndt-Johan Lindström (ruotsinkielinen päivähoito)

12. Muu tietojen luovuttaminen

Vantaan kaupunki
Sivistystoimi

Henkilötietolain 17, 18 ja 19 §:n mukaan henkilötietoja voidaan luovuttaa
henkilömatrikkelia, sukututkimusta ja suoramarkkinointia varten, jollei rekisteröity ole kieltänyt tietojen luovuttamista.

Asematie 6 A
01300 VANTAA
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