Tietosuojaseloste

1 (4)

Rovaniemen koulutuskuntayhtymä

Sisäiset palvelut

9.5.2022

Versio: 3

Sidonnaisuustietojen käsittely
Tässä tietosuojaselosteessa kerromme, miten käsittelemme henkilötietoja. Tällä selosteella informoimme rekisteröityä (jatkossa Sinua) siitä, miten käsittelemme henkilötietojasi ja mitä oikeuksia Sinulla on ja miten voit käyttää
oikeuksiasi. Selosteen sisällöstä, rekisteröidyn oikeuksista jne. on säädetty EUn Tietosuoja-asetuksessa 2016/679.
Henkilötietojen käsittelyllä tarkoitetaan toimintaa, joita kohdistetaan luonnollisen henkilön esim. Sinun henkilötietoihin tai henkilötietoja sisältäviin tietojoukkoihin. Henkilötietojen käsittely voi tapahtua tietojärjestelmissä tai
manuaalisesti esim. paperilla tai keskustellen. Henkilötietojen käsittely sisältää mm. tietojen keräämisen, tallentamisen, järjestämisen, säilyttämisen, muokkaamisen, siirtämisen, tietojen yhdistämisen, luovuttamisen, julkaisemisen sekä myös tietojen poistamisen ja hävittämisen.

1. Rekisterinpitäjä ja tietosuojavastaava
Rekisterinpitäjän nimi ja osoite:
Rovaniemen koulutuskuntayhtymä (REDU) -konserni
Korvanranta 50
96300 Rovaniemi
Rekisterinpitäjän tietosuojavastaava
Tietosuojaan ja tähän käsittelytoimintaan olevissa kysymyksissä ole ensisijaisesti yhteydessä kohdassa 2 esitettyyn rekisterin yhteyshenkilöön.
Tarvittaessa voit olla yhteydessä myös REDUn tietosuojavastaavaan. Hänen nimen ja
yhteystiedot löydät redu.fi/tietosuojavastaava -sivulta.

2. Käsittelytoiminnosta vastaavat tulosalue, yksikkö tai yhtiö
Rovaniemen koulutuskuntayhtymä
Sisäiset palvelut
Vastuullinen johtaja
Nimi
Niemelä-Pentti Saija
Sähköposti saija.niemela-pentti@redu.fi
Puh.
040 048 8881
Käsittelytoiminnon tai rekisterin yhteyshenkilö
Nimi
Piittisjärvi Tarja
Sähköposti tarja.piittisjarvi@redu.fi
Puh.
040 549 6274
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3. Käsittelytoiminnon tiedot
Käsittelytoiminnon nimi
Sidonnaisuustietojen käsittely
Käsittelyssä käytettävän rekisterin tai tietovarannon nimi
Sidonnaisuusrekisteri
Käsittelyn tarkoitus
Sidonnaisuustietojen ilmoittaminen, tietojen käsittely REDUn tarkastuslautakunnassa sekä sidonnaisuustietojen julkaisu.
Käsittelyn oikeusperuste
Kuntalaki 410/2015, 84§, Kansallisarkiston päätös AL/10361/07.01.01.03.01/2017.
Henkilötietojen säilytysaika
Tarkastuslautakunnan kokouksessaan hyväksymät sidonnaisuusilmoitukset säilytetään pysyvästi.

4. Rekisteröidyt
Käsittelytoiminnossa käsitellään seuraavien henkilöryhmien tietoja:
Rovaniemen koulutuskuntayhtymän Yhtymähallituksen jäsenet ja varajäsenet, Tarkastuslautakunnan puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja, kuntayhtymän johtaja ja
varajohtaja.

5. Käsiteltävät henkilötiedot, niiden lähteet ja siirto
Alla olevassa taulukossa on esitetty käsiteltävät henkilötiedot tai henkilötietoryhmät, mistä se on saatu eli henkilötiedon lähde sekä mihin se mahdollisesti siirretään eli henkilötiedon siirron kohde. Taulukko kuvaa yleisellä tasolla käsittelytoiminnon henkilötietojen tietovirran.
Henkilötieto tai
henkilötietoryhmä
Henkilötunnus
Henkilön sukunimi ja etunimi
Henkilön yhteystiedot
Sidonnaisuustiedot:
mm. virat, ammatit, tehtävät,
omistukset sekä lainat ja takaukset
Sidonnaisuusilmoituksen
hyväksymistieto

Henkilötiedon lähde

Henkilötiedon siirron kohde

TUPAS-tunnistautuminen
Henkilön itsensä ilmoittama
(yhteystiedot ei pakollinen tieto)

Ei siirretä
Tarkastuslautakunnan
kokousasiakirjat

Tarkastuslautakunnan päätös

Tarkastuslautakunnan
kokousasiakirjat
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6. Henkilötietojen luovutus ja julkaiseminen
Henkilötietojen luovutus
Tarkastuslautakunnan tarkistamat sidonnaisuustiedot lukuun ottamatta henkilötunnusta ja osoitetietoja ovat julkisia tietoja. Tietoja voidaan luovuttaa yksilöidyn tietopyynnön perusteella.
Henkilötietojen siirto EU:n alueen ulkopuolelle
Henkilötietoja ei siirretä EU-alueen ulkopuolelle
Henkilötietojen julkaisu
Sidonnaisuusilmoituksen laatimistiedot julkaistaan verkkosivuilla https://redu.sidonnaisuusrekisteri.fi lukuunottmatta henkilötunnusta ja sidonnaisuustietoja heti, kun
henkilö ne itse järjestelmään syöttänyt.
Varsinaiset sidonnaisuustiedot lukuun ottamatta henkilötunnusta julkaistaan Tarkastuslautakunnan tarkastamisen jälkeen ja ne ovat nähtävillä julkisesti luottamustoimen hoitamisen ajan.

7. Tietojärjestelmät, tietoturva ja manuaalinen henkilötietojen käsittely
Tietojärjestelmät ja/tai tietovarannot, joita käytetään käsittelytoiminnossa:
Suomen Sidonnaisuusratkaisut Oy:n sidonnaisuusrekisteri.
Tietojärjestelmissä ja/tai tietovarannoissa henkilötietojen käsittelyssä varmistetaan tietoturva seuraavasti:
Sidonnaisuusrekisterin tietojen syöttämisessä käytetään TUPAS-tunnistautumista.
Manuaalinen henkilötietojen käsittely tai asiakirjat, joita käytetään henkilötietojen käsittelyssä:
Sidonnaisuustiedot käsitellään manuaalisesti Tarkastuslautaukunnan kokouksessa.
Manuaalisessa käsittelyssä tietoturva varmistetaan seuraavasti:
Tarkastamattomia sidonnaisuusilmoituksia käsitellään luottamuksellisesti.
Tarkastetut sidonnaisuusilmoitukset julkaistaan.

8. Rekisteröidyn oikeudet ja niiden käyttäminen
Tietosuoja-asetuksen mukaan rekisteröitynä Sinulla on alla luetellut oikeudet.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Saada tietoa henkilötietojensa käsittelystä
> Tiedot henkilötietojesi käsittelytoimista löydät tässä tietosuojaselosteesta.
Saada pääsy tietoihin
Oikaista tietoja
Poistaa tiedot ja tulla unohdetuksi
Rajoittaa tietojen käsittelyä
Siirtää tiedot järjestelmästä toiseen
Vastustaa tietojen käsittelyä
Olla joutumatta automaattisen päätöksenteon kohteeksi.
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Lisätietoa näistä oikeuksista ja miten voit käyttää näitä oikeuksia löydät:
redu.fi/tietosuoja/rekisteroidyn-oikeudet -sivulta.

9. Jakelu
Kaikki Rovaniemen koulutuskuntayhtymän alkuperäiset tietosuojaselosteet tallennetaan ROKKI-intraan tietosuojaselosteet -tiedostokirjastoon. Tämän lisäksi selosteiden
kopiot ovat saatavilla:
REDUn verkkosivut www.redu.fi/tietosuojaselosteet -sivulla
https://redu.sidonnaisuudet.fi.

