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TIETOSUOJASELOSTE
- yhdistetty rekisteriseloste ja informointiasiakirja

Henkilötietolaki (523/1999) 10 ja 24 §

Laatimispvm: 4.7.2017

Lue täyttöohjeet ennen tietosuojaselosteen täyttämistä. Käytä tarvittaessa liitettä. 

1. Rekisterinpitäjä Nimi

Kemin kaupungin tarkastuslautakunta

Yhteystiedot (osoite, puhelin, sähköposti)

Valtakatu 26, 94100 Kemi

2. Rekisteriasioista vastaava 
henkilö ja yhteyshenkilö

Nimi

Kaupunginlakimies Santeri Lindholm

Yhteystiedot (osoite, puhelin, sähköposti)

Valtakatu 26, 94100 Kemi, 040 637 2486, santeri.lindholm@kemi.fi

3. Rekisterin nimi Kemin kaupungin lakisääteinen sidonnaisuusrekisteri 
(Kuntalaki 84 §)

4. Henkilötietojen käsittelyn 
tarkoitus/ rekisterin käyttötar-
koitus 

Henkilötietoja käsitellään kuntalain 84 §:n perusteella. Kaupungin 
luottamushenkilön ja viranhaltijan 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. Sidonnaisuusilmoitus tehdään tarkastuslautakunnalle, joka valvoo 
ilmoitusvelvollisuuden noudattamista ja saattaa ilmoitukset valtuuston tiedoksi. 
Kunnan on julkaistava sidonnaisuudet yleisessä tietoverkossa, jollei salassapitoa 
koskevista säännöksistä muuta johdu.

5. Rekisterin tietosisältö Henkilöpiiri: Kaupunginhallituksen ja sen jaostojen sekä maankäyttö- ja 
rakennuslaissa (132/1999) tarkoitettuja tehtäviä hoitavan toimielimen ja sen 
jaostojen puheenjohtaja, varapuheenjohtajat, jäsenet, varajäsenet ja esittelijät, 
valtuuston sekä lautakuntien ja niiden jaostojen puheenjohtaja, 
varapuheenjohtajat ja esittelijät.

Tietosisältö: 
Yllä mainittujen henkilöiden nimitiedot sekä kuntalain 84 §:ssa tarkoitetut 
luottamus- ja/tai virkatehtävän hoitamisen kannalta merkitykselliset 
sidonnaisuudet: johtotehtävät ja luottamustoimet elinkeinotoimintaa harjoittavissa 
yrityksissä ja muissa yhteisöissä, merkittävä varallisuus ja muut sidonnaisuudet, 
joilla voi olla merkitystä luottamus- tai virkatehtävien hoitamisessa.

6. Säännönmukaiset tietoläh-
teet

Ilmoitusvelvollisten tekemät sidonnaisuusilmoitukset.

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

Tietoja pidetään nähtävänä kaupungin yleisessä tietoverkossa. Ei siirretä EU:n tai 
ETA:n ulkopuolelle.
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8. Rekisterin suojauksen peri-
aatteet A. Manuaalinen aineisto (säilytyspaikka ja suojaaminen)

Mahdollinen manuaalinen aineisto säilytetään lukitussa kaapissa tai muussa 
tilassa.

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

Sähköisessä muodossa olevat tiedot säilytetään omassa tietokannassa kaupungin
omalla palvelimella. 

Rekisteriin on pääsy vain rekisteriä ylläpitävillä kaupunginlakimiehen päättämillä 
henkilöillä ja järjestelmätuella. Käyttöoikeus päättyy henkilön siirtyessä pois 
rekisterin ylläpitotehtävistä. 

9. Tarkastusoikeus ja tarkas-
tusoikeuden toteuttaminen

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

10. Tiedon korjaaminen ja tie-
don korjaamisen toteuttami-
nen (HetiL 29 §)

Rekisterissä havaittu virheellinen, tarpeeton, puutteellinen tai vanhentunut tieto 
voidaan oikaista oma-aloitteisesti. 

Rekisteröity voi myös vaatia tiedon korjaamista. Korjausvaatimus on tehtävä kir-
jallisesti perusteluineen kohdassa 2 mainitulle vastuuhenkilölle. Mikäli korjausvaa-
timukseen ei suostuta, annetaan tästä kirjallinen todistus. Rekisteröity voi viedä 
asian tietosuojavaltuutetun käsittelyyn.

Rekisteröity voi pyytää rekisterissä olevan virheellisen tiedon korjaamista 
tekemällä uusi sidonnaisuusilmoitus.

11. Muut mahdolliset oikeudet Rekisteröidyllä on oikeus kieltää käsittelemästä häntä koskevia tietoja suoramark-
kinointia, markkina- ja mielipidetutkimusta, henkilömatrikkelia ja sukututkimusta 
varten (HetiL 30 §). 


