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Henkilöstöhallinnon ja luottamushenkilöiden tietosuojaseloste
Yleistä
Olemme sitoutuneet suojaamaan työntekijöidemme ja luottamushenkilöidemme yksityisyyttä ja tarjoamme mahdollisuuden vaikuttaa henkilötietojen käsittelyyn.
Kerromme tässä henkilötietojen käsittelystämme ja siitä, millä tavoin voit itse vaikuttaa
henkilötietojesi ajantasaisuuteen ja tietojen käsittelyyn. Työsuhteen tai luottamustoimen
hoitamiseksi keräämme henkilötietoja, jotka ovat välttämättömiä näiden hoitamiseksi
asianmukaisesti.
Keräämämme tiedot voidaan jakaa henkilön itsensä antamiin, viranomaisten antamiin ja
eri järjestelmien keräämään tietoon.
Käytämme keräämiämme henkilötietoja:
 Tuottaaksemme helppokäyttöisen ja turvallisen tavan hoitaa työsuhteeseen liittyvät
asiat
 Työsuhteen lakisääteisten velvoitteiden hoitamiseen
 Henkilöstön hyvinvoinnin edistämiseen
 Rekrytointiin ja sisäisen liikkuvuuden tukemiseen
 Luottamushenkilöiden toiminnan mahdollistamiseen

Käsiteltävien henkilötietojen rekisterinpitäjänä toimii:
Suupohjan elinkeinotoimen kuntayhtymä, Y- 1078732-9
Teknologiapuisto 1, 61800 Kauhajoki
sek@suupohja.fi
Voit ottaa meihin yhteyttä, mikäli sinulla on jotain kysyttävää henkilötietojen käsittelyyn
liittyen. Tietosuoja-asioissa on hyvä ottaa yhteys ensisijaisesti tietosuojavastaavaamme:
Tietosuojavastaava, Petri Borén
Teknologiapuisto 1
61800 Kauhajoki
petri.boren@seutupalvelukeskus.fi
040 194 0894
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Mitä henkilötietoja keräämme?
Keräämme tietoja työsuhteen tai luottamustoimen hoitamiseen liittyviin tarkoituksiin, näitä
ovat mm. henkilöstön palkanmaksu, ajopäiväkirjojen ja matkalaskujen käsittely sekä
muut työsuhteen tai luottamustoimen kannalta tärkeät tiedot.
Henkilöillä joiden tietoja käsittelemme, on meihin yhteys joko työntekijänä, entisenä työntekijänä, työnhakijana tai luottamushenkilönä.
Kerättäviä tietoja ovat:
 henkilön nimi ja yhteystiedot
 henkilötunnus
 työtehtävä, työyksikkö ja –huone
 henkilönumero ja palkkatiedot
 pankkiyhteystiedot
 tieto perehdytyksestä ja koulutuksista
 ajopäiväkirjat ja matkalaskut sekä näihin liittyvät tiedot
 tiedot myönnetyistä sivutoimiluvista
 kulkuoikeudet
 sairausloma- ja paikallaolotiedot
 tiedot työtapaturmista
 tiedot palkitsemisista
 tiedot varoituksista
 henkilöluottotiedot mikäli ne ovat tarpeen erityistä luottamusta vaativaan tehtävään
 tutkinnot, työkokemus ja työhistoria sekä erityinen osaaminen
 työsuhteen alku- ja loppupäivä
 hakemusasiakirjat liitteineen
 tiedot ammattiliiton jäsenmaksua varten
 kehityskeskusteluiden tiedot
 oppisopimustiedot
 siviilipalvelustiedot
 luottamustoimen tiedot
 luottamushenkilöiden sidonnaisuudet
 tarpeelliset tiedot henkilön soveltuvuudesta tartuntatautilain 48 §:n mukaisiin tehtäviin, mikäli se on työtehtävään liittyen tarpeen.

Mihin henkilötietojani käytetään?
Henkilötietojasi käytetään työsuhteen yleisten velvoitteiden hoitamiseen ja palkanmaksuun, työajanseurantaan, kulunvalvontaan ja käyttäjätunnusten hallinnointiin.
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Tietoja käytetään tarpeen mukaan henkilöstön sisäisen liikkuvuuden tukemiseen ja hyvinvoinnin tukemiseen, työvoiman hankintaan sekä henkilöstön johtamisen välineenä sekä luottamustoimeen liittyvien asioiden hoitoon.

Kuka käsittelee henkilötietojani?
Henkilötietoihisi on pääsy niillä henkilöillä, joiden työtehtäviin se kuuluu ja vain siltä osin
kuin se työtehtävien hoitamiselle on välttämätöntä. Henkilökuntamme on koulutettu käyttämään tietoja turvallisesti ja salassapitosäännökset huomioiden.
Henkilötietojasi käsittelevät tarpeen mukaisesti luotettavat sopimuskumppanit, joilta ostamme palveluja. Sopimuksissa on otettu huomioon EU:n tietosuoja-asetuksen ja muun
lainsäädännön asettamat vaatimukset. Tästä lisätietoa kappaleessa: ”Luovutetaanko tietojani kolmansille osapuolille”.
Henkilötietojasi välitetään verottajalle ja pankille, jotta palkanmaksu ja verotuksen hoitaminen ovat mahdollisia. Tietojen välitys tapahtuu sähköisen, suojatun yhteyden, kautta.
Välitettävät tiedot verottajalle ovat nimi, henkilötunnus sekä euromäärä ja pankille nimi,
henkilötunnus, euromäärä sekä tilinumero.

Kuinka kauan henkilötietojani säilytetään?
Säilytämme henkilötietojasi tarvittavan ajan, jotta voimme täyttää tässä selosteessa kuvatut käyttötarkoitukset.
Suurin osa henkilöstöhallinnon henkilötietoja sisältävistä asiakirjoista säilytetään joko 2
tai 10 vuotta. Eläkkeen määräytymiseen liittyvät tiedot säilytetään yleisesti 50 tai 75 vuotta.
Noudatamme säilytysajoissa kuntaliiton tekemiä ohjeita, näihin pääset tutustumaan tarkemmin alla olevan linkin kautta tai kuntaliiton sivuilta www.kuntaliitto.fi.
http://shop.kunnat.net/download.php?filename=uploads/hh2001l2001_julkaisu.pdf

Missä henkilötietoni säilytetään ja miten ne on suojattu?
Henkilötietosi tallennetaan Suomessa sijaitseville ja asianmukaisesti suojatuille palvelimille. Pääsy palvelimille ja tiloihin on rajattu vain henkilöille, joiden työnkuvaan se kuuluu.
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Osa henkilötiedoista säilytetään paperisena, näitä arkistoja koskevat samat huolellisuusvelvoitteet kuin sähköisiä arkistoja. Tiedot säilytetään lukituissa tiloissa tai kaapeissa, joihin vain asiaankuuluvilla henkilöillä on kulkuoikeus.

Millaisia oikeuksia minulla on?
Sinulla on oikeus saada pääsy itseäsi koskeviin henkilötietoihin ja halutessasi saada
näistä tiedoista kopio. Voit myös pyytää oikaisemaan tietosi tai poistamaan niitä ja tietosuoja-asetuksen 18 artiklan määrittelemissä tilanteissa rajoittaa tai vastustaa henkilötietojen käsittelyä.
Voit tehdä oikeuksiesi käyttämistä koskevan pyynnön ottamalla yhteyttä meihin tämän
selosteen alussa olevia yhteystietoja käyttäen. Pyynnön tulee olla riittävän tarkasti yksilöity ja sen tulee sisältää riittävät henkilön yksilöintitiedot. Pyydämme Sinua todistamaan
henkilöllisyytesi riittävällä varmuudella tai tarkentamaan pyyntöä.
Tiedonsaantiin, korjaamiseen tai poistamiseen liittyvät lomakkeet ovat saatavilla toimipisteestämme.
Vastaamme tietopyyntöihin kuukauden kuluessa ja ilmoitamme Sinulle, mikäli emme pysty toteuttamaan pyyntöäsi, kuten poistamaan kaikkia tietoja, joiden säilyttämiseen meillä
on lakisääteinen velvollisuus.
Tietojen pyytäminen on maksutonta kerran vuodessa, mikäli tietoja pyydetään useammin, meillä on oikeus periä tiedoista kohtuullinen korvaus.
Sinulla on oikeus tehdä antamastamme päätöksestä tai henkilötietojen käsittelyn rikkomuksesta valitus tietosuojaviranomaiselle http://www.tietosuoja.fi/fi/. Tietosuojavaltuutetun toimisto, PL 800, 00521 Helsinki.

Luovutetaanko tietojani kolmansille osapuolille?
Käytämme henkilötietojesi käsittelyssä yhteistyökumppaneita, joiden kanssa on olemassa asianmukaiset ja voimassaolevat sopimukset. Yhteistyökumppanimme ovat sitoutuneet noudattamaan henkilötietojen käsittelyssä EU:n tietosuoja-asetuksen ja muun lainsäädännön velvoitteita.
Välitämme henkilötietojasi, siltä osin kuin se on tarpeen palvelun tuottamiseksi, seuraaville kolmansille osapuolille:
 Palkanlaskenta- ja kirjanpitopalvelujen tuottaja
 ICT-palveluntuottaja
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 Viranomaisille tarpeen mukaan, kuten verottajalle tai valvontaviranomaiselle. Ilmoitamme viranomaisten tietopyynnöistä Sinulle, mikäli se on lain puitteissa sallittua.
Tietoja siirrettäessä ja käsitellessä huolehdimme tietoturvan- ja suojan korkeasta tasosta
EU:n tietosuoja-asetuksen mukaisesti. Kolmansien osapuolten tietojenkäsittelystä ja sen
korkean tason varmistaminen on sovittu palvelusopimuksissa.

Mistä saamme henkilötietojasi?
Työsuhteen tai luottamustoimen alkaessa toimittamasi työsuhteen kannalta välttämättömät tiedot.
Matka- ja ajopäiväkirjatiedot Sinun syöttämänäsi sekä kulunvalvonta- ja työajanseurantajärjestelmän tuottamat tiedot.
Työterveyshuollon lausunto soveltuvuudesta työtehtävään.
Sairausloma- ja terveystiedot sekä poissaolotiedot, jotka toimitat työnantajalle.
Verohallinnon toimittamat verotustiedot.
Henkilön toimittama valtuutus ammattiliiton jäsenmaksun maksamiselle.

Sovellettava lainsäädäntö
EU:n yleinen tietosuoja-asetus
Henkilötietolaki
Työsopimuslaki
Työaikalaki
Laki verotusmenettelystä
Laki viranomaisen toiminnan julkisuudesta

Tätä tietosuojaselostetta sovelletaan yllä mainitusta päivästä lukien. Saatamme muuttaa
tätä tietosuojaselostetta aika ajoin. Tietosuojaselosteen uusin versio löytyy osoitteesta
sek.suupohja.fi/tietosuoja.

