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TIETOSUOJASELOSTE 

1. Rekisterinpitäjä 
Käpälämäen Päiväkodit Oy käsittelee toiminnassaan henkilötietoja asiakassuhteen 
hoitamiseksi, asiakasviestintään ja palvelusopimusten toteuttamisessa.   

2. Yhteystiedot 
Rekisterinpitäjän yhteystiedot                                                                                                                         
Y-tunnus: 2688957-3   

Osoite: Karkkulantie 52, 16300 Orimattila 

Sähköpostiosoite: info@kapalamaenpaivakodit.fi 

www.kapalamaenpaivakodit.fi                                                                                                                                                                                                               
Rekisteristä vastaava henkilö: 

Marjaana Anttonen 

 

3. Rekisterin sisältämät tiedot 
Rekisteriin tallennetaan vain käyttötarkoituksen kannalta välttämättömät tiedot. 
Käpälämäen Päiväkodit Oy:n asiakasrekisteri voi sisältää seuraavat tiedot asiakkaista: 

- Lapsen nimi, henkilötunnus, osoite 

- Huoltajan nimi, henkilötunnus, osoite, sähköpostiosoite, puhelinnumero, työ-
/opiskelupaikka 

- Hakemustiedot ja palveluntarve 

- Rekisteröidyn itse tuottama sisältö ja hänen antamansa lisätiedot palveluun liittyen 
(esim. varahakijat, allergiat, sairaudet, kuvauslupa, jne.) 

- Varhaiskasvatussuunnitelmaan kirjatut tiedot 

- Asiakaslaskutukseen liittyvät tiedot 

 

4. Rekisterin tietolähteet ja käsittelyperusta 
Henkilötietojen käsittelyn perusteena on asiakassuhde, asiakkaan suostumus tai 
asiakkaan antama toimeksianto tai muu asiallinen yhteys. Rekisterin tietolähteenä 
toimii asiakkaan itse antamat tiedot. 

Henkilötiedot kerätään joko suullisesti hoitosopimusta täytettäessä tai osittain 
sähköisen hakemuksen kautta. Henkilöturvatunnuksia ei siirretä sähköisesti. 

5. Henkilötietojen käyttö, säilytysaika ja siirto viranomaisille 
Henkilötietoja voidaan käyttää seuraaviin tarkoituksiin 



Käpälämäen Päiväkodit Oy  1 (2) 

- Palvelun järjestäminen ja toteuttaminen 

- Palveluun liittyvä viestintä 

- Asiakaslaskutus 

Säilytämme henkilötietoja ainoastaan niin kauan kuin lainsäädäntö vaatii, tai kun ne 
ovat tarpeellisia yllä yksilöityjen käyttötarkoituksien toteuttamiseksi. 

Varhaiskasvatuksen tiedot ovat salassa pidettäviä. Henkilötietoja luovutetaan vain 
siihen oikeutetuille viranomaisille varhaiskasvatuslainsäädännön perusteella. Kelan 
yksityisen hoidon tuella toteutettavassa asiakassuhteessa henkilötietoja siirretään 
Kelaan ja ne ovat Kelan rekisterissä. 

Henkilötietoja voidaan siirtää myös palveluntarjoajille, kuten esim. 
ennakkovarauoslomakkeen tai laskutukseen liittyvien tietojen siirto teknisen ylläpidon 
toteuttavalle rekisterinpitäjän yhteistyökumppanille. Tällöin Käpälämäen Päiväkodit 
pyrkii varmistamaan palveluntarjoajan tietoturvan ja henkilötietojen suojauksen 
riittävän tason. 

6. Tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle 
Tietoja ei luovuteta EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle. 

7. Rekisterin suojauksen periaatteet 
Rekisteriin tallennettuja henkilötietoja käsitellään aina luottamuksellisesti ja niihin 
pääsy on rajattu vain välttämättömälle henkilöstölle. Rekisteri ja sen tiedot säilytetään 
lukituissa ja/tai valvotuissa tiloissa. Tiedot säilytetään vain niiden käyttötarpeen 
mukaisen ajan ja tuhotaan määräajan loputtua tietoturvallisesti.  

8. Rekisteröityjen oikeudet 
Käyttäjällä on mahdollisuus nähdä järjestelmään tallennetut omat tiedot ja pyytää 
niiden muuttamista, korjaamista tai poistamista ottamalla yhteyttä 
info@kapalamaenpaivakodit.fi. Sisällytäthän viestiin todistuksen henkilöllisyydestäsi ja 
tarkka pyyntö tietojen käsittelyyn liittyen. Tiedot toimitetaan 30 päivän sisällä selkeän 
pyynnön vastaanottamisesta. 

                                                                                 


