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TIETOSUOJASELOSTE
Seloste henkilötietojen käsittelystä ja rekisteröidyn oikeuksista
EU:n yleinen tietosuoja-asetus (2016/679) ja tietosuojalaki (1050/2018)
Palvelun nimi: SIDONNAISUUSILMOITUKSET
Tiedonanto laadittu: 31.3.2022
1. Rekisterinpitäjä
Kontiolahden kunta (y-tunnus 0169048-8)
Tarkastuslautakunta
Keskuskatu 8, 81100 Kontiolahti
p. 013 7341
kirjaamo@kontiolahti.fi
2. Rekisterinpitäjän edustajat
Tarkastuslautakunnan puheenjohtaja
kirjaamo@kontiolahti.fi
3. Tietosuojavastaava
Tiedonhallintasuunnittelija, p. 050 437 3411, tietosuojavastaava@kontiolahti.fi
Varatietosuojavastaava hallinto-osaston toimistosihteeri, p. 050 437 3414
4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Kuntalain (410/2015) 84 §:ssä määritellyn valvonta- ja ilmoitusvelvollisuuden noudattaminen.
Tarkastuslautakunnan tulee valvoa ilmoitusvelvollisuuden noudattamista ja saattaa ilmoitukset
valtuuston tiedoksi. Tiettyjen luottamushenkilöiden ja kunnan viranhaltijoiden 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. Sidonnaisuusilmoituksia
koskevan sääntelyn tarkoituksena on kunnan päätöksenteon avoimuuden ja läpinäkyvyyden
edistäminen.
5. Henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste
Henkilötietojen käsittely perustuu lakisääteiseen tehtävään.
6. Rekisterin tietosisältö
Sidonnaisuusilmoitusrekisteri sisältää ilmoitusvelvollisen nimen, sähköpostin, puolueen, luottamustehtävän tai tehtävät sekä mahdollisen merkittävän varallisuuden ja mahdolliset sidonnaisuudet.
7. Säännönmukaiset tietolähteet
Tiedot saadaan sidonnaisuusilmoitusvelvollisilta, jotka täyttävät sidonnaisuusilmoituksen.
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8. Käsittelyssä käytettävät järjestelmät
A. Sähköiset tietojärjestelmät
 Miunpalvelut, julkaisupalvelu Liferayn kautta kunnan verkkosivuille
 Asianhallinta- ja kokoushallintajärjestelmät
9. Henkilötietojen suojauksen periaatteet
Miunpalveluista huolehtii Meidän IT ja talous Oy (Meita). Kunnan verkkosivuston turvallisuudesta
huolehtii kunnan lisäksi Meita, joka vastaa ICT-toiminnoista.
Asianhallinta- ja kokoushallintajärjestelmässä tietoja käsittelevät vain siihen työtehtävänsä puolesta
siihen oikeutetut henkilöt.
Manuaalista aineistoa säilytetään lukitussa kaapissa, johon on pääsy vain tietyillä oikeutetuilla
työntekijöillä.
10. Automatisoitu päätöksenteko, mukaan lukien profilointi
Automatisoituja päätöksiä ei tehdä.
11. Tietojen säännönmukaiset luovutukset
Sidonnaisuusilmoitukset julkaistaan kunnan verkkosivuille ja viedään vuosittain kunnanvaltuustolle
tiedoksi.
12. Tietojen siirto EU:n tai ETA-alueen ulkopuolelle
Tietoja ei siirretä EU:n tai ETA-alueen ulkopuolelle.
13. Henkilötietojen säilytysaika
Sidonnaisuusilmoituksia säilytetään Kansallisarkiston päätöksen 30.6.2017 mukaan pysyvästi
sähköisessä muodossa. Manuaalinen aineisto hävitetään, kun sitä ei enää tarvita.
14. Rekisteröidyn oikeudet
Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa itseään koskevat henkilötiedot, pyytää tietojensa oikaisemista tai
poistamista, pyytää käsittelyn rajoittamista tai vastustaa käsittelyä ja oikeus pyytää henkilötietojen
siirtämistä järjestelmästä toiseen/rekisterinpitäjältä toiselle. Tietojen poisto-oikeus ei koske
lakisääteisiä rekistereitä.
Rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa antamansa suostumus, mikäli henkilötietojen käsittely perustuu
rekisteröidyn antamaan suostumukseen.
Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus Tietosuojavaltuutetun toimistoon (PL 800, 00521 Helsinki,
tietosuoja@om.fi, p. 029 566 6700), mikäli rekisteröity katsoo, että häntä koskevien henkilötietojen
käsittelyssä on rikottu voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä.
Lomakkeet oikeuksien käyttämistä varten löytyvät kunnantalolta, kunnan kotisivuilta ja osoitteesta
https://miunpalvelut.fi/Kontiolahti
Mahdolliset henkilötietojen käsittelyä koskevat pyynnöt tulee osoittaa tietosuojavastaavalle.

