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

1a
Rekisterinpitäjä

Laatimispäivä

23.3.2018

Nimi

Pälkäneen kunta
Osoite

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

p. 03 579 11, palkane@palkane.fi
Nimi
2
Elinkeinojohtaja Jaana Koivisto, p. 050 521 5240, jaana.koivisto@palkane.fi
Yhteyshenki- Osoite
lö rekisteriä Keskustie 1, 36600 Pälkäne
koskevissa
asioissa
Muut yhteystiedot (esim. puhelin virka-aikana, sähköpostiosoite)
tietosuojavastaava@palkane.fi

3
Yritysrekisteri
Rekisterin
nimi
4
Asiakassuhteen hoitaminen, kehittämisyhtiöiden CRM-järjestelmä
Henkilötietojen käsittelyn
tarkoitus
Rekisterin säilytys ja suojaus, arkistointi ja hävittäminen arkistolain 831/1994 perusteella annettujen
ohjeiden mukaisesti.

5
Rekisterin
tietosisältö

Yritysten Y-tunnus ja yhteystiedot
Yritysten yhteyshenkilöiden nimi ja yhteystiedot
Tiedot asiakkaan käyttämistä palveluista ja niiden toimittamisesta

6
YTJ ja asiakkaat itse
Säännönmukaiset tietolähteet

REKISTERISELOSTE

2

7
Ei luovuteta.
Tietojen
säännönmukaise
t
luovutukset

8
Ei siirretä.
Tietojen
siirto
EU:n tai
ETA:n
ulkopuolelle
A Manuaalinen aineisto
9
Rekisterin Manuaalinen aineisto säilytetään lukitussa tilassa.
suojauksen
periaatteet

B ATK:lla käsiteltävät tiedot

Rekisterin käyttöoikeus edellyttää järjestelmän pääkäyttäjän myöntämää käyttäjätunnusta.
Pääkäyttäjä määrittää myös käyttäjille myönnettävän käyttöoikeustason. Asiakashallintajärjestelmän
käynnistäminen edellyttää henkilökohtaista salasanaa. Rekisterin käyttöä ja sisäänkirjautumisia
valvotaan.
Tiedot kerätään järjestelmän tietokantoihin, jotka ovat palomuurein ja muilla teknisillä keinoilla
suojattuja. Tietokannat sijaitsevat lukituissa ja vartioiduissa tiloissa ja tietoihin pääsevät käsiksi vain
tietyt ennalta määritellyt henkilöt.

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
Rekisteriin kerättyjä tietoja ei käytetä suoramainontaan, etämyyntiin, muuhun suoramarkkinointiin,
Muut
markkina- ja mielipidetutkimuksiin, henkilömatrikkeleihin tai sukututkimuksiin.
henkilötietojen
käsittelyyn liittyvät oikeudet

