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Henkilötietoja käsitellään Kuntalain 84 §:n perusteella. Kunnan
luottamushenkilön ja viranhaltijan on tehtävä sidonnaisuusilmoitus
johtotehtävistään sekä luottamustoimistaan elinkeinotoimintaa
harjoittavissa yrityksissä ja muissa yhteisöissä, merkittävästä
varallisuudestaan sekä muistakin sidonnaisuuksista, joilla voi olla
merkitystä luottamus- ja virkatehtävien hoitamisessa.
Sidonnaisuusilmoitus tehdään tarkastuslautakunnalle, joka valvoo
ilmoitusvelvollisuuden noudattamista ja saattaa ilmoitukset valtuuston
tiedoksi. Kunnan on pidettävä sidonnaisuuksista rekisteriä yleisessä
tietoverkossa, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu.
Tietojen käsittelyn perusteena on EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen 6
artiklan 1 c-kohta (käsittely on tarpeen rekisterinpitäjän lakisääteisen
velvoitteen noudattamiseksi)
Henkilöpiiri:
Kuntayhtymän hallituksen jäsenet ja varajäsenet, valtuuston ja
lautakuntien puheenjohtaja ja varapuheenjohtajat, kuntayhtymän
toimitusjohtaja sekä hallituksen ja lautakuntien esittelijät ja heidän
varahenkilöt.
Tietosisältö:
Yllä mainittujen henkilöiden kuntalain 84 §:ssa tarkoitetut luottamusja virkatehtävän hoitamisen kannalta merkitykselliset sidonnaisuudet:
johtotehtävät ja luottamustoimet elinkeinotoimintaa harjoittavissa
yrityksissä ja muissa yhteisöissä, merkittävä varallisuus ja muut
sidonnaisuudet, joilla voi olla merkitystä luottamus- tai virkatehtävien
hoitamisessa.
Ilmoitusvelvollisten tekemät sidonnaisuusilmoitukset.
Arcusys Oy:n verkkopalvelu
Sähköisessä muodossa olevat tiedot säilytetään palvelujen tuottajan
palvelimella, joka huolehtii teknisestä tietoturvasta ja tietojen
asiallisesta säilytyksestä.
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Rekisterin tietojen muokkaus on mahdollista vain tunnistautuneille
käyttäjille käyttäen TUPAS-tunnistautumista. Rekisterin käyttäminen
on mahdollista vain salatun HTTPS-yhteyden avulla.
Käyttäjän tekemistä lisäyksistä, muutoksista ja tietojen poistamisesta
jää sidonnaisuusrekisteri-sovelluksen ylläpitojärjestelmään
lokimerkintä.

10. Automatisoitu päätöksenteko,
mukaan lukien profilointi (EU:n
tietosuoja-asetuksen artikla 22)
11. Tietojen säännönmukaiset
luovutukset

12. Tietojen siirto EU:n tai ETA-alueen
ulkopuolelle
13. Henkilötietojen säilytysaika

14. Rekisteröidyn oikeudet

Tietojen säilytystä, arkistointia, hävittämistä ja muuta käsittelyä
ohjataan tietosuoja-asetuksella. Digitaalisessa muodossa olevat tiedot
sijaitsevat suojatuissa ja valvotuissa tiloissa.
Automatisoituja päätöksiä ei tehdä.
Sidonnaisuusilmoitus tehdään kuntalain 84 §:n mukaan
tarkastuslautakunnalle, joka valvoo ilmoitusvelvollisuuden
noudattamista ja saattaa ilmoitukset valtuuston tiedoksi. Kuntalain
mukaan kunnan on pidettävä sidonnaisuuksista rekisteriä yleisessä
tietoverkossa, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu.
Rekisteritietoja ei luovuteta suoramarkkinointiin, markkina- ja
mielipidetutkimukseen, henkilömatrikkeliin tai sukututkimukseen.
Tietoja pidetään nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Ei muita siirtoja
EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.
Ilmoitusvelvollisuuden piiriin kuuluvan luottamustehtävän tai
päättyessä henkilöä koskevat tiedot poistetaan
sidonnaisuusrekisterijärjestelmästä ja tietoverkosta. Kansallisarkiston
päätöksen 30.6.2017 edellyttämä pysyvä sidonnaisuusilmoitusten
säilyttäminen toteutetaan tarkastuslautakunnan pöytäkirjoissa.
Tietojen tarkastusoikeus (15 artikla)
Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa itseään koskevat henkilötiedot.
Tarkastaminen on mahdollista verkkopalvelusta.
Oikeus tiedon oikaisemiseen (16 artikla) tai poistamiseen (17 artikla)
Rekisteröidyllä on oikeus pyytää tietojensa oikaisemista tai
poistamista. Tietojen oikaiseminen ja poistaminen toteutetaan
ottamalla yhteyttä rekisterinpitäjän edustajaan (kohta 2).
Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle (77 artikla)
Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus Tietosuojavaltuutetun
toimistoon, mikäli rekisteröity katsoo, että häntä koskevien
henkilötietojen
käsittelyssä
on
rikottu voimassa
olevaa
tietosuojalainsäädäntöä.
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