Pälkäneen kunnan tietovarannot ja rekisterit

Rekisteri / Tietovaranto
Asianhallinnan rekisteri ja
tietovaranto
Luottamushenkilörekisteri

Sidonnaisuusrekisteri

Taloushallinnon palvelujen
rekisteri ja tietovaranto
Vaalien toimittamiseen liittyvä
henkilörekisteri

Henkilöstöhallinnon rekisteri
ja tietovaranto
Kuntarekryn tietovaranto
Työllisyyspalvelujen
asiakasrekisteri ja tietovaranto
Ohjatun liikunnan ja terveysliikunnan rekisterit ja
tietovarannot

Käyttötarkoitus
Kuntaan vireille tulleet asiat ja
asiakirjat, diaari
Kunnan luottamushenkilöiden
yhteystietojen ja palkkioiden
maksussa tarvittavien tietojen
hallinnointi
Kunnan luottamushenkilöiden
ja viranhaltijoiden
sidonnaisuustietojen ylläpito
niistä sidonnaisuuksista
elinkeinotoimintaa
harjoittavissa yrityksissä ja
muissa yhteisöissä,
johtotehtävistä sekä
luottamustoimista,
merkittävästä varallisuudesta
sekä muista sidonnaisuuksista,
joilla voi olla merkitystä
luottamus- ja virkatehtävien
hoitamisessa
Kunnan kirjanpidon, osto- ja
myyntilaskujen ja
maksuliikenteen hoitaminen
sekä palkkakirjanpito
Valtiollisten, kunnallisten ja EU
-parlamenttiedustajavaalien
toimittamiseen liittyvien
äänioikeusrekisteritietojen ja
äänestyksiin osallistuneiden
rekisteritietojen hallinnointi
Kunnan henkilöstöhallintoon ja
palkanmaksuun liittyvien
henkilöstöasioiden hallinnointi
Henkilöstön rekrytointiin
liittyvien tietojen hallinnointi
Kunnan tarjoaminen
työllisyyspalvelujen
järjestämiseen tarvittavien
tietojen hallinnointi
Liikuntaryhmien järjestämisen,
osallistujamaksujen
laskutuksen ja tiedottamisen
hallinnointi

Rekisterinpitäjä
Kunnanhallitus / Hallintopalvelut
Kunnanhallitus / Hallintopalvelut

Kunnanhallitus / Hallintopalvelut

Kunnanhallitus / Talouspalvelut

Keskusvaalilautakunta

Kunnanhallitus / Henkilöstöpalvelut
Kunnanhallitus / Henkilöstöpalvelut
Kunnanhallitus / Henkilöstöpalvelut

Elinvoimalautakunta / Kulttuuri-ja
liikuntapalvelut
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Rekisteri / Tietovaranto
Maksullisten liikuntapaikkojen
asiakastietovarannot
Etsivän nuorisotyön
asiakastietorekisteri ja
tietovaranto
Vapaa-aikatoiminnan
järjestämiseen sekä liikunta-,
nuoriso- ja
kulttuuritapahtumiin liittyvät
rekisterit ja tietovarannot
Koulukuljetuspalvelujen (esija perusopetus) rekisteri ja
tietovaranto
Perusopetuksen ja lukion
oppilasrekisteri ja tietovaranto

Varhaiskasvatuksen asiakasrekisteri ja tietovaranto

Varhaiskasvatuksen
esiopetuksen asiakasrekisteri
ja tietovaranto
Koulupsykologi- ja
kuraattoripalveluiden
asiakasrekisteri
PIKI-kirjastojen
asiakasrekisteri ja tietovaranto
Yksityisen hoidontuen
kuntalisän asiakasrekisteri ja
tietovaranto
Kunnan kiinteistöjen
kameravalvonnan rekisteri ja
tietovaranto

Käyttötarkoitus
Kostia Areenan liikuntatilojen
ja kuntosalien hallinnointi,
Luopioisten kuntosalin
hallinnointi
Nuorten ja huoltajien
yhteystietojen ja palvelujen
suunnittelun sekä
toimenpidetietojen hallinnointi
Osanottajien ja nuorten sekä
huoltajien yhteys- ja
osallistujatietojen,
tapahtuman laskutus- ja
vakuutustietojen hallinnointi
Kuljetusten järjestämiseen
tarvittavien oppilaiden ja
huoltajien sekä
palveluntuottajien tietojen
hallinnointi
Oppilas-, opettaja- ja
henkilöstötietojen, opetuksen
järjestämisen, arvioinnin ja
kodin ja koulun välisen
tiedottamisen hallinnointi
Varhaiskasvatuksen ja
kerhotoiminnan piirissä
olevien lasten, huoltajien ja
sidosryhmien tietojen
hallinnointi
Esiopetuksen piirissä olevien
lasten, huoltajien ja
sidosryhmien tietojen
hallinnointi
Käynti- ja asiakastietojen
hallinnointi

Rekisterinpitäjä
Elinvoimalautakunta / Kulttuuri-ja
liikuntapalvelut

Kirjaston asiakastiedot

Sivistyslautakunta / Kirjastopalvelut

Tuen myöntämiseksi ja
maksatuksen hoitamiseksi
tarvittavien tietojen
hallinnointi
Aika- ja paikkasidonnainen
kuvatallenne kunnan
valvottavista toimitiloista

Sivistyslautakunta / Varhaiskasvatus

Kunnanhallitus / Hallintopalvelut

Elinvoimalautakunta / Kulttuuri-ja
liikuntapalvelut

Sivistyslautakunta / Sivistyspalvelut

Sivistyslautakunta / Peruskoulu- ja
lukiopalvelut

Sivistyslautakunta / Varhaiskasvatus

Sivistyslautakunta / Varhaiskasvatus

Sivistyslautakunta / Peruskoulu- ja
lukiopalvelut

Tekninen lautakunta /
Kiinteistöpalvelut
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Rekisteri / Tietovaranto
Kunnan kiinteistöjen
kulunvalvonnan rekisteri ja
tietovaranto

Käyttötarkoitus
Kulkutunnisteiden käyttäjät
sekä aika- paikkasidonnainen
kulunvalvonta

Rakentamisen ja
kunnossapidon palvelujen
asiakasrekisteri ja tietovaranto

Erilaisten rakentamis- ja
kunnossapitopalvelujen
tehtäväalueen päätöksenteko,
neuvottelu-, sopimus- ja
asiakastietojen hallinnointi
Vuokralaisiin ja
vuokranmaksuun liittyvät
tiedot

Kunnan omistamien asuntojen
ja muiden tilojen, sekä maaalueiden vuokraamisen
liittyvät tietovarannot
Kunnan omistamien liike- ja
yritystilojen vuokraamiseen
liittyvät tietovarannot
Yksityisteiden
yhteyshenkilörekisteri
tietovaranto
Yksityistietoimitusten
asiakasrekisteri ja tietovaranto
Maa-aineslupien käsittely ja
maa-ainesten ottamisen
valvontarekisteri ja
tietovaranto
Ympäristönsuojeluviranomaisen lupa- ja valvontarekisteri ja tietovaranto
Rakennusvalvonnan
palvelujen asiakas- ja
vastuuhenkilörekisteri
tietovaranto
Vesihuollon ja vesilaskutuksen
rekisteri ja tietovaranto

Pälkäneen Asuntotuotanto
Oy:n rekisteri ja tietovaranto
Pälkäneen Aluelämpö Oy:n
rekisteri ja tietovaranto

Vuokralaisiin ja
vuokranmaksuun liittyvät
tiedot
Tiekunnan yhteyshenkilöiden
ja yksityisteiden tietojen
hallinnointi
Kiinteistöön, omistajaan ja
yksityistiehen liittyvien tietojen
hallinnointi
Kiinteistön, luvan hakijan,
omistajan, yhteyshenkilöiden
yhteystietojen ja lupien
hallinnointi
Asiakkaan, kiinteistön ja
yhteistyötahojen tietojen sekä
lupien hallinnointi
Kiinteistönomistajan,
yhteyshenkilön ja
vastuuhenkilöiden tietojen
hallinnointi
Asiakastietojen,
liittymissopimusten,
kulutustietojen, laskutuksen ja
maksujen valvonnan
hallinnointi
Asiakas- ja kiinteistötietojen
hallinnointi
Asiakastietojen hallinnointi

Rekisterinpitäjä
Kirjastot: Sivistyslautakunta /
Kirjastopalvelut
Kuntosalit: Elinvoimalautakunta /
Kulttuuri-ja liikuntapalvelut
Muut kiinteistöt: Tekninen lautakunta
/ Kiinteistöpalvelut
Tekninen lautakunta /
Rakennusvalvonta,
Yhdyskuntatekniikka
Tekninen lautakunta /
Kiinteistöpalvelut
Elinvoimalautakunta / Yrityspalvelut
Tekninen lautakunta /
Ympäristönsuojelu
Tekninen lautakunta /
Ympäristönsuojelu
Tekninen lautakunta / Rakennus- ja
ympäristöjaos
Tekninen lautakunta /
Ympäristönsuojelu
Tekninen lautakunta /
Rakennusvalvonta
Tekninen lautakunta /
Vesihuoltolaitos

Pälkäneen Asuntotuotanto Oy
Pälkäneen Aluelämpö Oy
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Rekisteri / Tietovaranto
Pälkäneen Valokuitu Oy:n
rekisteri ja tietovaranto
Keskinäinen Kiinteistö Oy
Luopioisten
Pienteollisuustalon rekisteri ja
tietovaranto
Pälkäneen Kehityssäätiö sr:n
rekisteri ja tietovaranto
Pälkäneen Palvelukotisäätiö
sr:n rekisteri ja tietovaranto
Sosiaali- ja terveyspalveluiden
tietovarannot

Käyttötarkoitus
Asiakastietojen hallinnointi

Rekisterinpitäjä
Pälkäneen Valokuitu Oy

Asiakastietojen hallinnointi

Keskinäinen Kiinteistö Oy Luopioisten
Pienteollisuustalon

Asiakastietojen hallinnointi

Pälkäneen Kehityssäätiö sr

Asiakastietojen hallinnointi

Pälkäneen Palvelukotisäätiö sr

Sosiaali- ja terveystietojen,
mukaan lukien vanhus- ja
vammaispalveluiden,
hallinnointi

Kangasalan kaupunki
https://www.kangasala.fi/sosiaali-jaterveyspalvelut/

