
 

 

 
 

 
 
 
 

Sinun, joka olet muuttamassa Järfällan kuntaan mutta jota ei ole vielä rekisteröity väestökirjoille 
tänne, pitää täyttää alla olevat tiedot, jotta voisit päästä jonottamaan tai hakemaan paikkaa 
lapsellesi esikoulusta, pedagogisesta päivähoidosta  ja vapaa-ajankodista tai -kerhosta. 

 
Rekisteröimme sinua koskevat tiedot ja otamme yhteyden sinuun, kun se on tehty. Sen jälkeen voit 
hakea tai päästä jonottamaan paikkaa verkkosivuston  www.jarfalla.se e-palvelun kautta. 
 
Älä unohda oheistaa kopiota tulevaa Järfällan asuntoasi koskevasta sopimuksesta. 

 
Seuraavat henkilöt tulevat olemaan väestökirjoilla oheistetussa sopimuksessa mainitussa 
osoitteessa 

 
Lapsen nimi       Henkilönumero       

 

Lapsen nimi       Henkilönumero       
 

Lapsen nimi       Henkilönumero       
 

Lapsen nimi       Henkilönumero       
 

Lapsen nimi       Henkilönumero       
 

 
 

Aikuisen nimi       Henkilönumero       
 

Sähköpostiosoite       
 

Puhelin-/kännykkänumero       

 
Aikuisen nimi       Henkilönumero       

 

Sähköpostiosoite       
 

Puhelin-/kännykkänumero       

 
 
 

 
Järfälla kommun 
Barn- och ungdomsförvaltningen 
 
177 80 JÄRFÄLLA 

 

Besöksadress 
Riddarplatsen 5 Jakobsberg 
Telefon 
08-580 285 00 

 

Mejladress 
kontakt@jarfalla.se 
Webbplats 
www.jarfalla.se 

 

 

Lomake 3 

Muualla kuin Järfällassa väestökirjoilla 

olevan perheen yhteystiedot – paikan 

hakemiseksi esikoulusta, 

pedagogisesta päivähoidosta, vapaa-

ajankodista ja -kerhosta 

Lomakkeella jättämiänne tietoja tullaan käyttämään 
tarpeellisten tietojen hankkimiseksi  lapsi- ja 
nuorisohallinnolle voidaksemme antaa teille sen 
palvelun, johon teillä on oikeus. Käsittelemme 
henkilötietoja tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukaisesti.   

Lomake lähetetään sivun alalaidassa olevaan 
osoitteeseen. 

http://www.jarfalla.se/
mailto:kontakt@jarfalla.se
http://www.jarfalla.se/


  



Lisätietoja jättämiesi henkilötietojen käsittelystä             
 

Järfällan kunnalle on tärkeää, että tunnet olosi turvalliseksi sen suhteen, miten käsittelemme 

antamiasi henkilötietoja. Kerromme sen vuoksi avoimesti, miten keräämme, käsittelemme ja jaamme 

sinua koskevat tietomme. 

Henkilötietovastaava 

Kunnan lapsi- ja nuorisolautakunta (Barn- och Ungdomsnämnden, Järfälla kommun, 

organisaationumero: 212000-0043) on kunnan henkilötietovastaava elin, joka päättää käsittelyn 

tavoitteista ja menetelmistä. 

Yhteystiedot:  

Postiosoite: Järfälla kommun, 177 80 Järfälla 

Puh. 08-580 285 00 

Tietosuoja-asiamies 

Sigrid Arnamo 
Yhteystiedot:  

Sähköposti: dataskydd@jarfalla.se  

Postiosoite: Järfälla kommun, 177 80 Järfälla 

Puh. 08-580 285 00 

Henkilötietojasi käsitellään seuraavalla tavalla 

Henkilötietosi kerätään, jotta voisimme käsitellä yhteystietojasi, jotka koskevat muualla kuin  
Järfällan kunnassa väestökirjoilla olevia. Sinua koskevia henkilötietoja ei kerätä eikä käsitellä 
EU:n/ETA:n ulkopuolella. 
 
Laillinen peruste sille, että me henkilötietovastaavana saamme käsitellä henkilötietojasi, on 

viranomaistoiminta ja yleisen intressin mukainen tehtävä. 

Henkilötietosi tallennetaan tarvittavan ajanjakson ajaksi, jotta voisimme käsitellä asiasi ja seurata 
tehtyä päätöstä tietojen tallentamisesta lautakunnan omien käsittelyohjeiden mukaisesti. 
Henkilötietojasi säilytetään tallennusjakson jälkeen arkistolain (1990:782) sekä lapsi- ja 
nuorisolautakunnan käsittelyohjeiden mukaisesti. 

Henkilötietojen luovuttaminen 

Henkilötietojasi voidaan jakaa muiden kuntien kanssa hallinnoidaksemme ja käsitelläksemme 
yhteystietojasi , jotka koskevat henkilöitä, jotka eivät ole väestökirjoilla Järfällan kunnassa. 
 
Henkilötietojasi voidaan luovuttaa julkisuusperiaatteen mukaisesti, jos joku pyytää saada 
nähtäväkseen Järfällan kunnan hallussa olevia julkisia asiakirjoja, jos tiedot eivät ole salassapidon 
alaisia.   

Henkilötietoavustajat 

Tiedot tallennetaan digitaalisesti  lapsi- ja oppilashallinnon tietojärjestelmään, diaari- ja 
asiankäsittelyjärjestelmään sekä asiaan kuuluvien asiankäsittelijöiden tietojärjestelmään. 
 
Henkilötietojesi käsittelylle asettamiemme tavoitteiden täyttämiseksi jaamme henkilötietosi 
yrityksille, jotka tarjoavat palveluja meille henkilötietovastaavana. Nämä yritykset saavat käsitellä 
henkilötietoja vain antamiemme selvien ohjeiden mukaisesti, eivätkä nämä yritykset voi käyttää 
tietojamme omiin tarkoitusperiinsä. Ne ovat lakien ja sopimusten mukaisesti velvollisia suojelemaan 
sinua koskevia tietoja. 
 



SINUN OIKEUTESI  
Tietoturvalainsäädäntö takaa sinulle koko joukon oikeuksia suhteessa sinua koskevien 

henkilötietojen käsittelyyn. Käsittelemme henkilötietojasi siinä määrin kuin se on välttämätöntä 

oikeuksiesi turvaamiseksi. 
 

Oikeus käsitellä sinua koskevia henkilötietoja 

Jos Järfällan kunta käsittelee henkilötietojasi, sinulla on oikeus saada maksutta tietoja tästä 
käsittelystä. Jos näin on, sinulla on oikeus saada tietoja siitä, miten sinua koskevia henkilötietoja 
käsitellään. Sinulla on myös oikeus saada kopio Järfällan kunnan käsittelemistä henkilötiedoistasi. 
Edellä oleva ei kuitenkaan koske tietoja, joita emme saa lain tai muun säädöksen tai jonkin säädöksen 
tuella tehdyn päätöksen mukaan luovuttaa kolmansille osapuolille. Sinulla on lisäksi oikeus saada 
korjatuksi virheelliset henkilötietosi tai täydentää puutteellisia henkilötietojasi. Nämä tiedot saa 
nähtäväksi e-palvelustamme saatavan rekisteriotteen avulla. 

 

Korjauksen pyytäminen 

Sinulla on edelleen oikeus pyytää sinua koskevan virheellisen tiedon korjaamista, jos tämä tieto on 

mielestäsi virheellinen tai puutteellinen. 

 

Tulevaisuutta koskeva suostumuksen peruuttaminen 

Siinä määrin kuin käsittelemme  henkilötietojasi antamasi suostumuksen tuella, sinulla on oikeus 

milloin tahansa peruuttaa henkilötietosi käsittelylle antamasi suostumuksesi. Pidä mielessä, että 

suostumuksen peruuttaminen ei vaikuta ennen suostumuksen peruuttamista suoritetun 

henkilötietojen käsittelyn laillisuuteen. 
 

Tietojen poistaminen 

Sinulla on tietyin edellytyksin oikeus vaatia sinua koskevien henkilötietojen poistamista esimerkiksi 
peruuttaessasi suostumuksesi tietojen käsittelyyn. Jos sinulla on oikeus poistattaa henkilötietosi, 
merkitsee tämä sitä, että Järfällan kunnan tulee viivytyksettä poistaa tietosi. 

 

Käsittelyn rajoittaminen 

Sinulla on tietyin edellytyksin myös oikeus vaatia henkilötietojesi käsittelyn rajoittamista. Tämä on 
voimassa sinä aikana, jolloin vaatimuksesi on käsiteltävänä. Rajoitus merkitsee sitä, että Järfällan 
kunta ei saa tehdä mitään muuta henkilötiedoillasi kuin jatkaa niiden tallentamista. 

 

Tietojen siirto vaadittaessa 

Tietyin edellytyksin ja silloin kun se on teknisesti mahdollista, sinulla on edelleen oikeus saada 
luovutettavaksi itsellesi sinua koskevat henkilötiedot Järfällan kunnalta sellaisessa muodossa, että ne 
voidaan siirtää jollekin toiselle henkilötietovastaavalle, ns. tietojen siirto. Tämä merkitsee, että meille 
jättämistäsi tiedoista tehdään yhteenveto, joka jätetään meiltä jäsennetyssä ja elektronisessa 
muodossa. 
 
Älä suostu automaattiseen päätöksentekoon 
Sinulla on oikeus olla joutumatta sellaisen päätöksen kohteeksi, joka perustuu jonkinlaiseen 
automaattiseen päätöksentekoon, jos tällaisesta päätöksestä voi olla sinulle oikeudellisia 
seuraamuksia tai jolla voi olla vastaavalla tavalla vaikutuksensa sinuun. 

 

Yhteydenotto toimenpidettä vaadittaessa 

Halutessasi jonkin toimenpiteen suorittamista oikeuksiesi suhteen pyydämme sinua ottamaan 
yhteyden Järfällan kunnan tietoturva-asiamieheen. 

 

Valitukset 

Ellet olet tyytyväinen omien henkilötietojesi käsittelyyn tai koet, että sinua koskevia tietoja on 

käsitelty virheellisesti, sinulla on oikeus jättää valitus valvontaviranomaiselle, joka on Tietosuojan 

tarkastuslaitos (Datainspektionen).  


