Luottamushenkilöitä koskeva tietosuojaseloste
Rekisterinpitäjä

Nimi: Kolarin kunta
Osoite: Isopalontie 2, 95900 Kolari
Yhteystiedot: puh. 0400 107 070, kirjaamo@kolari.fi

Tietosuojavastaava

Nimi: Jenni Saukkoriipi
Yhteystiedot: 040 489 5018, jenni.saukkoriipi@kolari.fi

Henkilötietojen käsittelyn
tarkoitus ja käsittelyn
oikeusperuste

Yhteydenpito luottamushenkilöihin Luottamushenkilöiden
palkkahallinto. Henkilötietolaki 8 §, Kuntalaki 69-86 §§

Rekisterin tietosisältö

Luottamushenkilöiden henkilötiedot - osoite- ja muut yhteystiedot pankkiyhteystiedot - muut rekisterin ylläpidossa tarvittavat tiedot.

Kyseessä olevat
henkilötietoryhmät

-----------

Henkilötietojen vastaanottajat

Palkkahallinto, WebLumu (luottamushenkilörekisteri)
Tietoja luovutetaan säännönmukaisesti verottajalle,
eläkevakuutusyhteisöille, puolueille, ulosottoon, tilastokeskukselle ja
vakuutusyhtiöille siten, kuin laissa on säädetty.

Tiedot tietojen siirrosta
kolmansiin maihin

----

Henkilötietojen säilyttämisaika

Arkistolain määräämät ajat.

Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus saada tieto siitä, käsitelläänkö hänen
tietojaan. Rekisteröity on oikeutettu saamaan tiedon siitä, mitä hänen
tietojaan käsitellään. Rekisteröidyllä on oikeus vaatia tietojensa
oikaisua, mikäli tiedoissa on virheitä tai puutteita.
Rekisteröidyn tiedot poistetaan, kun käsittely ei ole tarpeen ja
lakisääteinen säilytysaika on päättynyt.
Rekisteröidyllä on oikeus siihen, että rekisterinpitäjä rajoittaa
käsittelyä, mikäli:
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-rekisteröity kiistää henkilötietojen paikkansapitävyyden, jolloin
käsittelyä rajoitetaan ajaksi, jonka kuluessa rekisterinpitäjä voi
varmistaa niiden paikkansapitävyyden;
-käsittely on lainvastaista ja rekisteröity vastustaa henkilötietojen
poistamista ja vaatii sen sijaan niiden käytön rajoittamista;
-rekisterinpitäjä ei enää tarvitse kyseisiä henkilötietoja käsittelyn
tarkoituksiin, mutta rekisteröity tarvitsee niitä oikeudellisen vaateen
laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi.
Oikeus tehdä valitus
valvontaviranomaiselle

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle, jos hän
kokee, että häntä koskevien henkilötietojen käsittelyssä rikotaan EU:n
tietosuoja-asetusta.

Seuraukset, jos rekisteröity ei
halua antaa tietoja

Mikäli rekisteröity ei halua luovuttaa henkilötietojaan, hänen asiaansa
ei voida käsitellä. Henkilötietojen käsitteleminen perustuu
lainsäädäntöön.

Henkilötietojen lähteet

Tiedot saadaan luottamushenkilöiden täyttämistä
henkilötietolomakkeista.

Tiedot henkilötietojen
säilytyksestä ja turvaamisesta

A. Manuaalinen aineisto
Paperiasiakirjat säilytetään lukituissa tiloissa, joiden käyttöä valvotaan.
B. IT:n avulla käsiteltävät tiedot
Sähköiset rekisterin tiedot säilytetään käyttöoikeusrajatuissa
kansioissa/tietojärjestelmissä joiden käyttöoikeudet perustuvat
henkilökohtaisiin käyttäjätunnuksiin/salasanoihin ja niiden käyttöä
valvotaan (lokikirjaotannat).

https://tietosuoja.fi/documents/6927448/8214536/Informointivelvoitteen+edellytt%C3%A
4m%C3%A4t+tiedot/419957bd-fd5a-4090-9c64-cf4769b10570/Informointivelvoitteen+e
dellytt%C3%A4m%C3%A4t+tiedot.pdf
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