TIETOSUOJASELOSTE
Henkilötietolaki (523/1999) 10 § ja 24 §
Lue täyttöohjeet ennen rekisteriselosteen
täyttämistä. Käytä tarvittaessa liitettä.

1a
Rekisterinpitäjä

Laatimispäivä

12.3.2018

Nimi

Pälkäneen kunnan tarkastuslautakunta
Osoite

Keskustie 1, 36600 Pälkäne
Muut yhteystiedot (esim. puhelin virka-aikana, sähköpostiosoite)

puhelin: 03 579 11, sähköposti: palkane@palkane.fi
Nimi
2
Tarkastuslautakunnan sihteeri, johdon sihteeri Päivi Nieminen
Yhteyshenki- Osoite
lö rekisteriä Keskustie 1, 36600 Pälkäne
koskevissa
asioissa
Muut yhteystiedot (esim. puhelin virka-aikana, sähköpostiosoite)
tietosuojavastaava@palkane.fi

3
Rekisterin
nimi
4
Henkilötietojen käsittelyn
tarkoitus

Sidonnaisuusrekisteri

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.
Rekisterin säilytys ja suojaus, arkistointi ja hävittäminen arkistolain 831/1994 perusteella annettujen
ohjeiden mukaisesti.

5
Rekisterin
tietosisältö

Henkilöpiiri: Kunnanhallituksen ja maankäyttö- ja rakennuslaissa (132/1999) tarkoitettuja tehtäviä
hoitavan toimielimen jäsenet ja varajäsenet, valtuuston ja lautakunnan puheenjohtaja ja
varapuheenjohtajat, kunnanjohtaja sekä kaupunginhallituksen ja lautakunnan sekä jaostojen
esittelijät.
Tietosisältö: Yllä mainittujen henkilöiden kuntalain tarkoitetut luottamus- ja virkatehtävän hoitamisen
kannalta merkitykselliset sidonnaisuudet: johtotehtävät ja luottamustoimet elinkeinotoimintaa
harjoittavissa yrityksissä ja muissa yhteisöissä, merkittävä varallisuus ja muut sidonnaisuudet, joilla
voi olla merkitystä luottamustai virkatehtävien hoitamisessa.

6
Säännönmu- Ilmoitusvelvollisten tekemät sidonnaisuusilmoitukset.
kaiset tietolähteet

REKISTERISELOSTE

2

7
Tietojen
Sidonnaisuusilmoitus tehdään kuntalain mukaan tarkastuslautakunnalle, joka valvoo
säänilmoitusvelvollisuuden noudattamista ja saattaa ilmoitukset valtuuston tiedoksi.
nönmukaise Sidonnaisuusilmoitukset viedään kunnan nettisivuille.
t
luovutukset

8
Tietojen
Tietoja pidetään nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Ei muita siirtoja EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.
siirto
EU:n tai
ETA:n
ulkopuolelle
A Manuaalinen aineisto
9
Rekisterin
suojauksen Mahdollinen manuaalinen aineisto säilytetään lukituissa kaapissa tai muussa tilassa, johon pääsy
periaatteet määräytyy virkatehtävien perusteella.

B ATK:lla käsiteltävät tiedot

Suojattu palvelinympäristö, verkko-oikeudet, ohjelma salasanasuojattu.

10
Tarkastusoikeus

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaan rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa henkilörekisteriin
talletetut tietonsa.
Tätä koskeva pyyntö tulee esittää Pälkäneen kunnalle joko Suomi.fi "viesti viranomaisen" -palvelun
kautta https://www.suomi.fi/viestit/viestiketjut tai omakätisesti allekirjoitetussa tai sitä vastaavalla
tavalla varmennetussa asiakirjassa tai henkilökohtaisesti rekisterinpitäjän luona, jolloin henkilöllisyys
on todistettava
http://www.palkane.fi/images/tietosuoja/HENKIL%C3%96TIETOJEN_TARKASTUSPYYNT%C3%96.p
df.
Lomakkeen voi tilata myös Pälkäneen kunnan kirjaamosta puh. 03 57911.
Lisätietoja tarkastusoikeudesta saa Tietosuojavaltuutetun toimiston nettisivuilta:

11
Oikeus
vaatia
tiedon
korjaamista

http://www.tietosuoja.fi/fi/index/rekisteroidylle/rekisteroidynoikeudet/tarkistusoikeus.html
EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaan rekisteröidyllä on oikeus vaatia häntä koskevien
henkilörekisterissä olevan virheellisten tietojen oikaisemista, poistamista tai täydentämistä. Vaatimus
tulee esittää kirjallisesti siten, että siitä käy selville mitä tietoa vaatimus koskee. Vaadittaessa tiedon
oikaisemista tai täydentämistä tulee esittää sanatarkasti korvaava tai täydennettävä teksti.
Tätä koskeva pyyntö tulee esittää Pälkäneen kunnalle joko Suomi.fi "viesti viranomaisen" -palvelun
kautta https://www.suomi.fi/viestit/viestiketjut tai omakätisesti allekirjoitetussa tai sitä vastaavalla
tavalla varmennetussa asiakirjassa tai henkilökohtaisesti rekisterinpitäjän luona, jolloin henkilöllisyys
on todistettava

http://www.palkane.fi/images/tietosuoja/HENKIL%C3%96TIETOJEN_KORJAAMISVAATIMUS.pdf.
Lomakkeen voi tilata myös suoraan Pälkäneen kunnan kirjaamosta puh. 03 57911.
Lisätietoja tarkastusoikeudesta saa Tietosuojavaltuutetun toimiston nettisivuilta:
http://www.tietosuoja.fi/fi/index/rekisteroidylle/rekisteroidynoikeudet/tarkistusoikeus.html
12
Muut
Rekisteriin kerättyjä tietoja ei käytetä suoramainontaan, etämyyntiin, muuhun suoramarkkinointiin,
henkilömarkkina- ja mielipidetutkimuksiin, henkilömatrikkeleihin tai sukututkimuksiin.
tietojen
käsittelyyn liittyvät oikeudet

