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TIETOSUOJASELOSTE

Henkilötietolaki (523/1999) 10 ja 24 §

- yhdistetty rekisteriseloste ja informointiasiakirja

Laatimispvm:

10.4.2013,
päivitetty 19.12.2016

Lue täyttöohjeet ennen tietosuojaselosteen täyttämistä. Käytä tarvittaessa liitettä.
1. Rekisterinpitäjä

Kemin kaupunginhallitus
Yhteystiedot (osoite, puhelin, sähköposti)

Valtakatu 26, 94100 Kemi, 016-259 211 (keskus), kirjaamo@kemi.fi
2. Rekisteriasioista vastaava
henkilö ja/tai yhteyshenkilö

Kansliajohtaja Jukka Vilén, p. 040 486 4101
Yhteyshenkilöt:

Hallintosihteeri Heli Oittinen, p. 040 184 1502, etunimi.sukunimi@kemi.fi
Arkistosihteeri Tuula Torvikoski, 0. 050 4122 315,
etunimi.sukunimi@kemi.fi
3. Rekisterin nimi

4. Henkilötietojen käsittelyn
tarkoitus/ rekisterin käyttötarkoitus

Luottamushenkilö- ja luottamuselinrekisteri – ProEconomica
(Status)
Viranomaistoiminta.
Kuntalaki 365/1995 ja 410/2015, Arkistolaki 831/1994
Kemin kaupungin toimielinten ja niihin valittujen luottamushenkilöiden/
jäsenten luottamustehtävien/-aseman, toimielinten kokoonpanojen sekä
luottamushenkilöiden nimi-, yhteys- ja maksatustietojen ylläpito.
Rekisteri toimii luottamustoimipalkkioiden maksatuksen perustana.

5. Rekisterin tietosisältö

Luottamushenkilörekisteri:
Luottamushenkilöiden
- nimi, osoite- ja muut yhteystiedot
- ammatti
- pankkiyhteystiedot kokouspalkkion maksatusta varten
- puoluekanta puolueveron perimistä varten
- luottamustehtävä/ luottamusasema, aloitus- ja loppupäivämäärät
- yhteystietojen luovuttamista koskevat rajoitukset
Luottamuselinrekisteri:
- luottamuselinten nimet, siihen valittujen henkilöiden nimet,
luottamusasema ja toimiaika

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisterin henkilötiedot kerätään säännönmukaisesti luottamushenkilöiltä
itseltään henkilötietolomakkeella. Luottamushenkilöt ilmoittavat itseään
koskevat muutokset. Toimielintiedot tallennetaan toimielinten ja
viranhaltijoiden tekemistä valinta-, nimeämis- ja asettamispäätöksistä.

7. Säännönmukaiset tietojen
luovutukset ja tietojen siirto
EU:n tai Euroopan talous-

Luottamustoimirekisteri on ProEconomica palkka- ja henkilöstöhallinnon
osarekisteri. Rekisteristä luovutetaan kaupungin eri toimintayksiköille
tehtävien hoitamisessa tarvittavia tietoja.
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alueen ulkopuolelle

Luottamushenkilöistä luovutetaan tietoja vain yksilöidyn tietopyynnön
perusteella huomioiden luottamushenkilöiden asettamat rajoitukset
yhteystietojen luovuttamisesta.
Tieteellistä tai historiallista tutkimusta varten tietopyynnöt on osoitettava
Kemin kaupunginarkistolle/ arkistosihteerille.
Tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.
8. Rekisterin suojauksen periaatteet

A. Manuaalinen aineisto (säilytyspaikka ja suojaaminen)
Toimielinluettelot (luottamushenkilön nimi) ovat julkisia asiakirjoja. Julkiset
asiakirjat säilytetään arkistotiloissa ja salassa pidettävät asiakirjat
lukituissa tiloissa.

B. ATK:lle talletetut tiedot (rekisterin käyttöoikeuden periaatteet ja käytön valvonta sekä laitteiden fyysinen suojaus)

Rekisteri on sisäisessä käytössä, käyttö suojattu käyttäjätunnuksin,
käyttöoikeuksin ja salasanoin. Tietokannan varmistamisesta vastaa
Tietohallintokeskus.
9. Tarkastusoikeus ja tarkastusoikeuden toteuttaminen

Rekisteröidyllä on henkilötietolain 26 §:n mukainen tarkastusoikeus omiin
tietoihinsa. Tarkastuspyynnön voi esittää henkilökohtaisesti tai kirjallisesti
kohdassa 2 mainitulle vastuuhenkilölle.

10. Tiedon korjaaminen ja tiedon korjaamisen toteuttaminen (HetiL 29 §)

Rekisterissä havaittu virheellinen, tarpeeton, puutteellinen tai vanhentunut
tieto voidaan oikaista oma-aloitteisesti.
Rekisteröity voi myös vaatia tiedon korjaamista. Korjausvaatimus on
tehtävä kirjallisesti perusteluineen kohdassa 2 mainitulle vastuuhenkilölle.
Mikäli korjausvaatimukseen ei suostuta, annetaan tästä kirjallinen todistus.
Rekisteröity voi viedä asian tietosuojavaltuutetun käsittelyyn.

11. Muut mahdolliset oikeudet Rekisteristä ei luovuteta tietoja suoramarkkinointiin, puhelinmyyntiin,

osoitepalveluun eikä markkina- ja mielipidetutkimuksiin.
Rekisteröidyillä on oikeus kieltää käsittelemästä häntä koskevia tietoja
henkilömatrikkelia ja sukututkimusta varten (HetiL 30 §).

