
     REKISTERISELOSTE 
    Henkilötietolaki (523/1999) 10 §  
Lue täyttöohjeet ennen rekisteriselosteen 
täyttämistä. Käytä tarvittaessa liitettä. 

Laatimispäivä  
25.05.2018 

 
 

1a 
Rekisterin- 
pitäjä 

Nimi 

Les Galopins Oy 

Osoite 

Hanuripolku 3, 00420 Helsinki 

Muut yhteystiedot (esim. puhelin virka-aikana, sähköpostiosoite) 

09 440 407, tietosuoja@lesgalopinspk.com 

2 
Yhteyshenki- 
lö rekisteriä 
koskevissa 
asioissa 

Nimi 

Gilles Galibert 
Osoite 

Les Galopins Oy, Hanuripolku 3, 00420 Helsinki 

Muut yhteystiedot (esim. puhelin virka-aikana, sähköpostiosoite) 

040 743 5628 / tietosuoja@lesgalopinspk.com 

3 
Rekisterin 
nimi 

Asiakasrekisteri 

4 
Henkilötieto- 
jen käsittelyn 
tarkoitus 
 
 
 
 
 
 

Henkilötietojen käsittelyn yleisenä henkilötietolain 8 § mukaisena perusteena on asiakassuhde, 
asiakkaan suostumus, asiakkaan Les Galopins päiväkodille antama toimeksianto tai Les Galopins 
päiväkodin ja asiakkaan välisistä sopimuksista sekä lainsäädännöstä johtuvien oikeuksien ja 
velvollisuuksien toteuttaminen. 

 

Näitä ovat, mm. : 

- henkilöllisyyden varmistaminen 

- lapsen huoltajuuden varmistaminen 

- hoitosopimuksen luominen  

- lapsen laadukkaan hoidon suunnittelu 

- vanhempien kanssa yhteistyön järjestäminen 

- laskutukseen ja kirjanpitoon liittyvät tarpeet 

- asiointi Kansaneläkelaitoksen (Kela) kanssa yksityisen hoidontuen puittessa 

- Muksunkirjan tunnusten luominen Jamkids muskarin tilastoihin 

 

Lisäksi tarvittaessa asiointi lastenneuvolan ja muiden tukea-antavien asiantuntijoiden kanssa 
(erikoislastentarhanopettaja, puheterapeutti, jne…) 

 

 

 

5 
Rekisterin 
tietosisältö 

Asiakasrekisteriin voidaan tallentaa hoidettavasta lapsesta ja hänen huoltajistaan seuraavia tietoja: 

  

Lapsesta: nimi, suomalainen henkilötunnus (tai syntymäaika, mikäli henkilötunnusta ei ole), osoite, 
allergiat, tuentarpeet, mahdollisesti lääkehoitosuunnitelma, äidinkieli 

 

Lapsen huoltajista: nimi/nimet, suomalainen henkilötunnus (tai syntymäaika, mikäli henkilötunnusta ei 
ole), osoite/osoitteet, puhelinnumero/-t, sähköpostiosoite/-osoitteet, työpaikat ja työpuhelinnumerot, 
valittu hoitomuoto ja alkamispäivä, palvelumaksun määräytyminen 

 

Muista mahdollisista lapsen hakijoista: nimi/nimet, puhelinnumero/-t 

 

Välillä huoltajilta voidaan pyytää lisätietoja, jotka helpottavat toiminnan suunnittelua, kuten kesäajan 
läsnäoloilmoituskysely, jonka vastauksista muodostetaan hoidontarvetilastoja ja lomakkeet 
hävitetään kesän jälkeen. 



6 
Säännönmu- 
kaiset tieto- 
lähteet 

Päiväkodin omat lomakkeet, jotka lapsen huoltajat täyttävät ja allekirjoittavat hoitoa haettaessa tai 
hoidon aikana. 

Kelan päätökset yksityisen hoidon tuesta. 
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7 
Tietojen 
sään- 
nönmukaiset 
luovutukset 

Tietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille ilman vanhempien tai huoltajien lupaa.  

 

Vanhempien allekirjoitettu HYVE4 lomake lähetetään täytettynä lapsen omalle neuvolalle.  

 

Clementia Oy:n Muksunkirjan portaalioperatori tarvitsee seuraavat tiedot luodakseen vanhempien 
tunnukset portaaliin: lapsen etunimi ja sukunimi, syntymäaika, sukupuoli, vanhempien nimet ja 
sähköpostit. 

Muksunkirjalle voidaan ladata kuvia lapsesta vanhempien kirjallisella suostumuksella. 

 

Les Galopins-kotisivustollamme voidaan näyttää kuvia lapsesta vanhempien kirjallisella 
suostumuksella. 

 

Somessa voidaan näyttää kuvia lapsista, joiden vanhemmat ovat antanut siihen kirjallisen 
suostumuksen. 

 

Jamkids Oy:lle eli muskarin tuottajalle luovutetaan lapsen nimi ja syntymäaika (ilman loppuosaa) 
heidän tilastojaan varten sekä lapsen todistuksen valmistamiseen. 

 

Lapsen yleiset tiedot, varhaiskasvatussunnitelma ja huoltajien yhteystiedot paperikopiona säilytetään 
lapsen oman ryhmän tiloissa lukitussa paikassa. Varhaiskasvatuksen tiedot ovat salassapidettäviä. 
Tietoja käsitteleviä henkilöitä koskee vaitiolovelvollisuus, joka jatkuu myös asiakas- ja hoitosuhteen 
päätyttyä. Näissä tiedoissa ei ole suomalaista henkilötunnusta. 

 

Osakeyhtiön toiminnasta johtuen luovutetaan tilitoimistolle, Talenom Oy, asiakaslaskut kirjanpitoa 
varten. Ne säilytetään niin kauan kuin osakeyhtiölaki kulloinkin vaatii. 

Laskussa ilmenee lapsen toisen vanhemman nimi ja osoite, asiakasnumero ja hoitosuhteen tyyppi. 

 

8 
Tietojen 
siirto 
EU:n tai 
ETA:n 
ulkopuolelle 
 
 

Tietoja ei luovuteta EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.  

9 
Rekisterin 
suojauksen 
periaatteet 

A Manuaalinen aineisto 

Seuraava manuaalinen aineisto on lukittavan toimiston lukitussa kaapissa: 
- hoitopaikkahakemus 
- hoitosopimus 
- sisäänkirjautumislomake 
- Kelan päätökset yksityishoidon tuesta  
- Helsingin kaupungin päätös yli 20t/vko hoito-oikeudesta 
 
Seuraava manuaalinen aineisto löytyy lapsen omasta ryhmätilasta lukitusta kaapista. 
- kuvaus lapsesta ja lapsen varhaiskasvatussuunnitelma 
- vanhempien ja muiden hakijoiden nimet ja puhelinnumerot 
- luvat valokuvaamisesta ja valokuvien julkaisemisesta 
 
Päiväkodin ollessa kiinni on murtohälytysjärjestelmä päällä iltasiivouksen jälkeen ja perjantaisin 
viimeisen työntekijän lähtiessä. Valvonnan suorittava yhtiö on Palmia Oy. 
 
B ATK:lla käsiteltävät tiedot 



Kaikki manuaalisesti saadut lomakkeet on skannattu ja tallennettu lapsen omalle numeroidulle 
kansiolle. 
Tämä kansio on jaettu lapsen vanhempien kanssa Dropbox-pilvitilassa niin että vanhemmat 
pääsevät milloin tahansa tarkistamaan minkälaiset tiedot päiväkodilla on lapsesta ja huoltajista sekä 
päivittämään ne ajantasalle. 
Kansiosta löytyy myös Les Galopins Oy:n täyttämä WH2 lomake Kelaa varten. 

 


