
 

 

TIETOSUOJASELOSTE  

 21.9.2022 

 
Tässä selosteessa on esitetty tietosuoja-asetuksen edellyttämät rekisteröidylle 
toimitettavat tiedot tiiviissä ja ymmärrettävässä muodossa. Huomaathan, että 
sisältö voi muuttua lainsäädännön, oikeuskäytäntöjen tai kaupungin 
käytäntöjen muuttuessa. Tästä selosteesta löydät ajankohtaiset tiedot 
henkilötietojen käsittelyyn liittyvistä käytännöistämme. Tässä sosiaalisen 
median tietosuojaselosteessa kuvataan, kuinka Kokemäen kaupunki käsittelee 
henkilötietojasi liittyen yhteydenottoihisi ja vuorovaikutukseesi Kokemäen 
kaupungin kanssa käyttäessäsi erilaisia sosiaalisen median sovelluksia kuten 
Facebook ja Instagram.  
 

Kokemäen kaupungin sosiaalisen median tietosuojaseloste 
 

 
 Kokemäen kaupunki (Tulkkilantie 2, 32800 Kokemäki) ja sosiaalisen median 
 kanavat toimivat yhteisrekisterinpitäjänä.  

 
Tietosuojavastaava ja yhteystiedot  

 Sirkka Vanhatalo 
 Tulkkilantie 2 

32800 Kokemäki 
040 4886 108 
sirkka.vanhatalo@kokemaki.fi 

 

 
Kokemäen kaupunki käsittelee yhteisösivustojen ja viestipalveluiden kautta 
saatuja henkilötietoja ainoastaan Kokemäen kaupungin omiin tarkoituksiin, 
kuten tiedottamiseen, palautteen vastaanottamiseen, mainonnan ostamiseen, 
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sivujen tai mainosten tavoitettavuuden mittaamiseen tai sosiaalisessa 
mediassa tapahtuvaan asiakaspalveluun.  
 

 

 
Tässä henkilötietorekisterissä olevien henkilötietojen käsittely perustuu 
rekisteröidyn suostumukseen.  

 

 

 Kokemäen kaupunki käsittelee sosiaalisen median kanavien 
yhteisösivustojen  ja viestipalveluiden kautta saatuja henkilötietoja. 
Kokemäen kaupunki  tuottaa sosiaalisen median yhteisösivujen 
materiaalia 

 Kaupungin somelähettiläät vastaavat someyhteisösivujen materiaalista ja 
sisällöstä 

 Julkaisuvapaat kuvapankit, kuntalaisten tuottama sisältö, johon on 
annettu  käyttölupa 

Sosiaalisen median kanavien (Facebook, Instagram, Linkedin, TikTok, 
Snapchat, WhatsApp ja YouTube) seuraajat.  
 

 Kokemäen kaupunki saa tietoonsa yksittäisen sosiaalisen median kanavaan 
 ilmoitetun rekisteröidyn nimen, julkisen profiilikuvan sekä muut rekisteröidyn 
 julkisesti näkyväksi määritetyt tiedot. Rekisteröity voi ilmoittaa oma-
 aloitteisesti muitakin henkilötietoja yhteisösivujen kommenteissa tai 
 viestipalvelussa.  
 
 Voit rajoittaa henkilötietojesi käsittelyä poistumalla yhteisösivun tykkääjistä 
 ja/tai seuraajista. Voit myös pyytää viestipalvelussa Kokemäen kaupunkia 
 poistamaan viestipalvelussa omat kommenttisi tai henkilökohtaisen 
 keskustelun.  

 



 

 

 Tietoja säilytetään sosiaalisen median kanavien omissa järjestelmissä. 
 Lisätietoja tietosuojakäytännöistä löytyy kunkin kanavan omista www-sivuilta. 
 Käyttäjillä on henkilökohtaiset käyttäjätunnukset sosiaalisen median eri 
 alustoihin.  

 
Kokemäen kaupunki ei siirrä tietoja EU:n tai ETA:n ulkopuolelle. Lisätietoja 
mahdollisista tietojen siirroista ja tietosuojakäytännöistä löytyy kunkin kanavan 
omilta www-sivuilta.  
 

 
Rekisterinpitäjä noudattaa tietojen säilyttämisessä lakisääteisiä velvoitteita. 
Tietojen säilytysajat perustuvat olemassa olevaan lainsäädäntöön. 
Markkinointiin, suhdetoimintaan ja viestintään liittyvien materiaalien 
säilytysaikamääräyksissä noudatetaan Kuntaliiton Kunnallisten asiakirjojen 
säilytysaikojen määräyksiä ja suosituksia.  
 

 
 Alla olemme kuvanneet rekisteröityjen oikeudet ja niihin liittyvät periaatteet:  
 

 Oikeus saada pääsy tietoihin: Rekisteröidyllä on oikeus saada vahvistus 
siitä, onko henkilötietoja käsitelty rekisterinpitäjän toimesta.  

 Oikeus tietojen oikaisemiseen: Rekisteröidyllä on oikeus pyytää 
rekisterinpitäjää oikaisemaan häntä koskevat epätarkat tai virheelliset 
tiedot. Tiedon virheellisyys ratkaistaan tapauskohtaisesti sen 
perusteella, onko tieto käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellinen 
(tarpeeton, puutteellinen, vanhentunut).  

 Käsittelyn rajoittaminen: Rekisteröidyllä on oikeus tietyissä laissa 
määritellyissä erityistilanteissa pyytää henkilötietojen käsittelyn 
rajoittamista.  

 Oikeus peruuttaa suostumus: Niissä tilanteissa, joissa henkilötietojen 
käsittely perustuu suostumukseen, rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa 
suostumuksensa, milloin tahansa. 

 Suostumuksen peruuttamisen jälkeen kyseinen suostumukseen 
perustuva käsittely lopetetaan.  

 Oikeus tehdä valitus viranomaiselle: Mikäli rekisterinpitäjä ei ole 
käsitellyt tietoja lainmukaisesti, rekisteröity voi tehdä sen perusteella 
valituksen tietosuojaviranomaiselle. Rekisterinpitäjä vastaa kaikkiin 



 

 

rekisteröityjen oikeuksiin liittyviin pyyntöihin viimeistään kuukauden 
kuluessa pyynnön vastaanottamisesta. Määräaikaa voidaan 
tarvittaessa jatkaa enintään kahdella kuukaudella ottaen huomioon 
pyyntöjen monimutkaisuus ja määrä. Mikäli määräaikaa jatketaan, 
ilmoitamme kaikille pyytäjille viivästymisestä ja siihen johtuneista 
syistä kuukauden sisään pyynnön vastaanottamisesta.  

 

 
 Muita ihmisiä esittävien kuvien julkaisemista verkossa säädellään 

yksityisyyden suojaa koskevilla laeilla. Kuvissa esiintyviltä  ihmisiltä 
pitää aina pyytää suostumus niiden julkaisuun 

 Varmistathan ennen julkaisemista, että kuvista tunnistettavissa 
olevat henkilöt ovat antaneet luvan kuvan julkaisemiseen. Alle 13-
vuotiaista tulee pyytää vanhemman lupa (Tietosuojalaki 2018/1050 § 
5). Julkisissa tilanteissa otetut kuvat eivät vaadi erillistä suostumusta  

 Julkaisuihin ei sisällytetä poliittisia kannanottoja.   
 Julkaisut perustuvat tosiasioihin ja päälinjana on positiivisen 

mielikuvan luominen. Tarkoituksena on avata Kokemäen kaupungin 
eri palveluiden toimintaa ja yleistä tunnelmaa kaikille seuraajille 

 Hallintojohtaja on päätoimittaja ja viestintä- ja 
markkinointisuunnittelija vastaa käytännön toteutuksesta yhdessä 
nimettyjen somelähettiläiden kanssa 

 Kokemäen kaupungin viralliset uutiset jakaa kaupunginjohtaja tai 
hallintojohtaja 

 Kaupunki ei markkinoi alueensa yrityksiä suoraan sivuillansa, mutta 
voi käyttää tuottamiensa sisältöjensä tukena aihepiiriin sopivia 
esimerkkejä 

 kaupunki voi jakaa sivuillaan sopivaksi katsomiaan julkaisuja, joihin 
kaupungin sometili on merkitty 

 kaupungin omat viralliset kanavat, joiden lisäksi toimialakohtaisia 
kanavia 

 kommentoidessasi sivullamme kehotamme sinua olemaan jakamatta 
tietoa muista henkilöistä, erityisesti jos sinulle ei ole heidän 
nimenomaista suostumustaan. Et saa missään tapauksessa sisällyttää 
kommentointiin arkaluonteisia henkilötietoja, kuten omia tai muiden 
terveystietoja. Kommenttien tulee olla asiallisia ja muita 
kunnioittavia.  


