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Tietosuojaseloste
Rekisteröidyn informoimiseksi
EU:n tietosuoja-asetus (2016/679), Tietosuojalaki (1050/2018)

1. Rekisterin nimi
Sidonnaisuusrekisteri

2. Rekisterinpitäjä
Pieksämäen kaupunki (y-tunnus 2048903-4)
Tarkastuslautakunta
Kauppakatu 1
 76100 Pieksämäki

3. Tietovarannon yhteyshenkilö
Pieksämäen kaupunki, hallintojohtaja Jukka Savolainen, jukka.savolainen@pieksamaki.fi

4. Tietosuojavastaavan yhteystiedot
Pieksämäen kaupungin tietosuojavastaava
tietosuojavastaava@pieksamaki.fi

Rekisterinpitäjä pyytää tarvittaessa rekisteröityä täsmentämään pyyntöään. Rekisteröidyn
henkilöllisyys varmennetaan ennen muihin toimenpiteisiin ryhtymistä. Pieksämäen
kaupunki vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti
kuukauden kuluessa).

5. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Henkilötietoja käsitellään kuntalain 84 §:n perusteella. Kunnan luottamushenkilön ja
johtavan viranhaltijan on tehtävä sidonnaisuusilmoitus johtotehtävistään sekä
luottamustoimistaan elinkeinotoimintaa harjoittavissa yrityksissä ja muissa yhteisöissä,
merkittävästä varallisuudestaan sekä muistakin sidonnaisuuksista, joilla voi olla merkitystä
luottamus- ja virkatehtävän hoitamisessa.

Sidonnaisuusilmoitus tehdään tarkastuslautakunnalle, joka valvoo ilmoitusvelvollisuuden
noudattamista ja saattaa ilmoituksen valtuuston tiedoksi.

Kunnan on pidettävä sidonnaisuuksista rekisteriä yleisessä tietoverkossa, jollei salassapitoa
koskevista säännöksistä muuta johdu.

Henkilötietojen käsittelyn lainmukaisuus (tietosuoja-asetus art. 6): Rekisterinpitäjän
lakisääteinen velvoite.
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6. Käsiteltävät henkilötiedot
Kerätyt tiedot saattavat sisältää esimerkiksi seuraavia tietoja:
 nimi;
 sosiaaliturvatunnus;
 tiedot luottamustehtävästä;
 tiedot virkasuhteesta; sekä
 tiedot sidonnaisuuksista sisältäen tiedot mahdollisista luottamustoimista,

mahdollisesta liiketoiminnan harjoittamisesta sekä tiedot merkittävästä
varallisuudesta.

7. Tietovarannon tietolähteet
 Henkilötiedot ovat pääasiallisesti rekisteröityjen itsensä antamia.

8. Henkilötietojen käsittelyn perusteet
Käsittely perustuu kuntalain 84 §:n kunnille asettamaan luottamushenkilöiden ja johtavien
viranhaltijoiden sidonnaisuuksien ilmoittamisvelvollisuuteen. Kuntalain 84.4 §:n mukaan
kunnan on pidettävä sidonnaisuuksista rekisteriä yleisessä tietoverkossa, jollei salassapitoa
koskevista säännöksistä muuta johdu.

Säilytämme henkilötietoja vain sen ajan, kun tietojen säilyttäminen on tarpeen tässä
tietosuojaselosteessa määritellyt tarkoitukset huomioon ottaen. Poistamme henkilötiedot
välittömästi sen jälkeen, kun tietojen säilyttäminen ei ole tarpeen lakisääteisen
ilmoitusvelvollisuuden johdosta. Ilmoitusvelvollisuuden piiriin kuuluvan luottamustoimen
tai tehtävän päättyessä henkilöä koskevat tiedot poistetaan rekisteristä.

9. Tietojen siirrot ja säännönmukaiset luovutukset
Tietoja pidetään nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

10. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle
Tietojen siirtoa EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle ei tapahdu.

11. Rekisterin suojauksen periaatteet
 Rekisterin tietojen muokkaus on mahdollista vain tunnistautuneille
käyttäjille käyttäen xx-tunnistautumista.

Rekisteriä ylläpidetään turvallisissa konesaleissa, jossa on erillinen
pääsynvalvonta.

12. Tietovarannon tietojen säilytysajat tai niiden määritysperusteet
Henkilötietoja säilytetään vain sen ajan, kun tietojen säilyttäminen on tarpeen tässä
tietosuojaselosteessa määritellyt tarkoitukset huomioon ottaen. Henkilötiedot poistetaan
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sen jälkeen, kun tietojen säilyttäminen ei ole tarpeen lakisääteisen ilmoitusvelvollisuuden
johdosta. Ilmoitusvelvollisuuden piiriin kuuluvan luottamustoimen tai tehtävän päättyessä
henkilöä koskevat tiedot poistetaan rekisteristä.

13. Omien tietojen tarkastusoikeus, poisto- tai korjauspyyntö sekä
vastustamisvaatimuksen ja siirtopyynnön esittäminen

 Rekisteröity voi tarkastaa ja muokata omia tietojaan itse.

14. Oikeus vaatia suostumukseen perustuvan käsittelyn perumista
Rekisteröity voi tietyissä tapauksissa vaatia henkilötietojensa käsittelyn perumista
ottamalla yhteyttä kohdassa 3 mainittuun rekisteripitäjään.

15. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät rekisteröidyn oikeudet
Tietoja ei luovuteta markkinointitarkoituksiin.

16. Rekisteröidyn valitusoikeus valvontaviranomaiselle
Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle henkilötietojen käsittelyyn
liittyen. Valvontaviranomainen on tietosuojavaltuutettu. Tietosuojavaltuutetun toimisto,
PL 800, 00521 Helsinki.


