Tämä on SASKY koulutuskuntayhtymän EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (EU 679/2016
12- 22, 30 ja 34 artikla) mukainen asiakirja rekisteröidyn informoimiseksi.
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1. Rekisteri
Luottamushenkilöiden ja viranhaltijoiden sidonnaisuusrekisteri
2. Rekisterinpitäjä
SASKY koulutuskuntayhtymä
Ratakatu 36
38210 Sastamala
Sähköposti: kirjaamo@sasky.fi

3. Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö/yhteyshenkilöt
Hallintosihteeri Ritva Koivisto
Puhelin: 040 775 1809
etunimi.sukunimi@sasky.fi
Tietosuojavastaava:
Ritva Lahtinen
Puhelin: 040 181 9092
tietosuoja@sasky.fi

4. Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste on Kuntalain (410/2015) 84 §:n määräykset.
Rekisteriin tallennetaan kuntayhtymän johtavien luottamushenkilöiden ja viranhaltijoiden
tiedot sidonnaisuuksista, joilla voi olla merkitystä luottamus- ja virkatehtävien hoitamisessa.
Henkilötietojen säilytysajat on määritelty kuntayhtymän tiedonohjaussuunnitelmassa.
Tietoja ei käytetä automatisoituun päätöksentekoon tai profilointiin.

5. Tietosisältö
Kerättäviä tietoja ovat tiedot heidän johtotehtävistään sekä luottamustoimistaan
elinkeinotoimintaa harjoittavissa yrityksissä ja muissa yhteistöissä, merkittävästä
varallisuudesta ja muista sidonnaisuuksista, joilla voi olla merkitystä luottamus- ja
virkatehtävien hoitamisessa.
Kerätyt tiedot saattavat sisältää esimerkiksi seuraavia tietoja:
•
•
•
•

nimi
henkilötunnus
tiedot luottamustehtävästä
tiedot virkasuhteesta
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•

tiedot sidonnaisuuksista sisältäen tiedot mahdollisista luottamustoimista,
mahdollisesta liiketoiminnan harjoittamisesta sekä tiedot merkittävästä varallisuudesta

6. Säännönmukaiset tietolähteet
Kuntayhtymän johtavien luottamushenkilöiden ja viranhaltijoiden tiedot kerätään heiltä
itseltään.

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n
ulkopuolelle
Rekisteristä ei luovuteta säännönmukaisesti tietoja. Nimi ja sidonnaisuustiedot ovat nähtävillä
kuntayhtymän internet-sivulla.
Tietoja ei luovuteta EU- tai ETA-maiden ulkopuolelle.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet
Tietojärjestelmät ja tietojen suojauksen periaatteet
Rekisterinpitämiseen käytettyjen tietojärjestelmien hallinnassa noudatetaan
tietoturvakäytänteitä ja –ohjeita. Tietotekniset laitteet sijaitsevat suojatuissa ja valvotuissa
tiloissa. Teknisesti tietojärjestelmät ja niiden käyttöliittymät on suojattu ja varmuuskopioitu.

9.

Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on
- tietojensa tarkastusoikeus
- oikeus tiedon korjaamiseen tai poistamiseen
- oikeus rajoittaa tai vastustaa tietojensa käsittelyä
- oikeus tehdä valitus
Oikeuksien toteuttamiseksi rekisteröity voi toimittaa asiaa koskevan kirjallisen pyynnön
tietosuojavastaavalle (tietosuojavastaava@sasky.fi). Pyynnön yhteydessä rekisteröidyn
henkilöllisyydestä varmistutaan ja tarvittaessa se tarkistetaan.
Rekisteröidyllä on myös oikeus tehdä valitus Tietosuojavaltuutetun toimistoon, jos hän
katsoo, että häntä koskevien henkilötietojen käsittelyssä on rikottu voimassa olevaa
tietosuojalainsäädäntöä. Yhteystiedot: Tietosuojavaltuutetun toimisto, PL 800, 00521
Helsinki. https://tietosuoja.fi/etusivu
Lisätietoa: sasky.fi/tietosuoja
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