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1.
Millä perusteella ja mihin
tarkoitukseen keräämme tietoja?

Rekisteri on perustettu sidonnaisuuksien ilmoittamista varten.
Kuntalaissa määritellyn kuntayhtymän valtuuston puheenjohtajien, kuntayhtymän hallituksen jäsenten ja toimielinten esittelijöinä toimivan viranhaltijoiden tulee ilmoittaa johtotehtävistään,
luottamustoimistaan sekä merkittävästä varallisuudesta ja muista
sidonnaisuuksista, joilla voi olla merkitystä tehtävien hoitamisessa. Myös muutokset tulee viipymättä ilmoittaa.
Kuntayhtymän on ylläpidettävä rekisteriä yleisessä tietoverkossa,
jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu.
Tarkastuslautakunnan tehtävänä on kuntalain 84 § 3 momentin
mukaan on valvoa ilmoitusvelvollisuuden noudattamista.
Käsittelyn oikeusperuste:
EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 c-kohta, käsittely
on tarpeen rekisterinpitäjän lakisääteisen velvoitteen noudattamiseksi.
Kuntalaki 410/2015

2.
Millaisia tietoja saamme ja
keräämme?

Edellä mainitut henkilöt ilmoittavat sidonnaisuudet kuntayhtymän
hallintoon allekirjoittamallaan lomakkeella. Tietojen antaminen on
lakisääteinen velvollisuus. Sidonnaisuusilmoitusvelvollinen vakuuttaa antamansa tiedot oikeiksi ja ajantasaisiksi, sekä antaa luvan
tietojensa julkaisemiseen sidonnaisuusrekisterissä.
Kerättävät tiedot:
 Hetu (ei näy julkisessa rekisterissä),
 Etunimet, sukunimi, sähköpostiosoite, puhelinnumero
 Virat, tehtävät ja ammatit, joilla voi olla vaikutusta julkisessa päätöksentekoprosessissa
 Ulkopuoliset sidonnaisuudet: hallintotehtävät kunnissa/kunnissa, hallintotehtävät yrityksissä, pankeissa
ja muissa rahalaitoksissa ja merkittävissä järjestöissä
 Etujärjestöjen luottamustehtävät
 Kunnalliset ja kirkolliset luottamustehtävät
 Kuntayhtymän valitsemat tehtävät (esim. kuntayhtymät,
yhtiöt, säätiöt/muut)
 Taloudellinen asema: Liike ja -sijoitustoimintaa varten
hankitut merkittävät omistusosuudet, muut sidonnaisuudet, jotka voivat aiheuttaa esteellisyyden kuntayhtymän päätöksenteossa.
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3.
Kuinka kauan tietoja säilytetään?

Tiedot poistetaan kuntalain mukaisesti julkisesta sähköisestä sidonnaisuusrekisteristä niiden käyttötarpeen poistuttua, mutta se ei
tarkoita tietojen lopullista tuhoamista. Kymsote säilyttää rekisterintiedot asianhallintajärjestelmässä.
Säilytysaikaa sitoo Kansallisarkiston päätös sidonnaisuusilmoituksien ja sidonnaisuusrekisterin tietojen säilyttämistä pysyvästi sähköisessä muodossa (30.6.2017/AL/10361/07.01.01.03.01/2017).

4.
Millaisia oikeuksia sinulla
rekisteröitynä on?

Rekisteröidyn eli sinun oikeuksistasi säädetään EU:n tietosuojaasetuksessa sekä tietosuojalaissa.
Rekisterinpitäjän on kyettävä vahvistamaan tietosuojaoikeuksiaan
käyttävän henkilöllisyys. Jos rekisteröityä ei voida tunnistaa, hän ei
voi käyttää oikeuttaan. Rekisteröity voi kuitenkin toimittaa lisätietoja
tunnistamista varten
Rekisteröidyn oikeudet ovat:






oikeus saada informaatio henkilötietojen käsittelystä
saada pääsy tietoihin
oikaista tietoja
rajoittaa tietojen käsittelyä
olla joutumatta automaattisen päätöksenteon kohteeksi ilman laillista perustetta

Voit lukea tarkemmin oikeuksistasi www.kymsote.fi/tietosuoja- sivuilta sekä https://tietosuoja.fi/rekisteroidyn-oikeudet
5.
Ketkä vastaanottavat tietojasi?

Ei luovuteta säännönmukaisesti mihinkään.
Tarvittaessa tiedot luovutetaan tarkastuslautakunnalle.
Mikäli sovellettava laki, tuomioistuimen päätös tai viranomaismääräys sitä vaatii, henkilötietoja voidaan myös siirtää tai luovuttaa viranomaisille.

6.
Siirrämmekö tietoja EU- tai ETAmaiden ulkopuolelle?
7.
Miten suojaamme henkilötietoja?

Tietoja ei siirretä EU-alueen ulkopuolelle.
Sidonnaisuusrekisterissä otetaan huomioon erityisesti tietoturvaja henkilötietojen käsittelyä koskevat säädökset.
Osa käsiteltävistä tiedoista on salassa pidettäviä. Toimintaa ohjaa
laki viranomaisen toiminnan julkisuudesta (621/1999).
Käyttöoikeudet myönnetään tehtäväkohtaisesti. Jokainen käyttäjä
hyväksyy tietojen ja tietojärjestelmien käyttö- ja salassapitositoumuksen.

8. Keneltä voit kysyä lisätietoja?

Hallintojohtaja Ari Nevalainen ari.nevalainen(at)kymsote.fi
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