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Tietosuoja-asetuksen EU 2016/679 art. 13-14 mukainen henkilötietojen käsittelytoimien ja
rekisteröityjen informointi-ilmoitus.

1. Rekisterin nimi

REGO -riskienhallintajärjestelmän (riskienhallinta, työsuojelun ilmoitukset ja
ympäristöpoikkeamien ilmoitukset) rekisteri

2. Rekisterinpitäjä
Kemin kaupunginhallitus, Valtakatu 26, 94100 Kemi
kirjaamo@kemi.fi, 016-259 111

3. Rekisterin yhteyshenkilöt
Rekisterin vastuuhenkilö
Kaupunkitarkastaja Atte Karjalainen, atte.karjalainen@kemi.fi, 040 184 1970
Työsuojelupäällikkö Eeva Syynimaa, eeva.syynimaa@kemi.fi, 040 183 4186 (vastuuhenkilö
työsuojelun osalta)

Rekisterin yhteyshenkilö

Tietosuojavastaava
Kaupunkitarkastaja/tietosuojavastaava Atte Karjalainen, atte.karjalainen@kemi.fi, 040 184 1970

4. Rekisterin henkilötietojen käsittely toimeksiantosopimuksella
 Ei
Kyllä

tarvittaessa lisätietoa ulkoistetusta käsittelystä
Toimeksiantosopimuksella käsiteltävät henkilötiedot ja käsittelyn kesto
Organisaation nimi, joka käsittelee toimeksiannon perusteella henkilötietoja

Qreform Oy

Organisaation tietosuojavastaavan yhteystiedot
Timo Raaska, toimitusjohtaja, timo.raaska@qreform.com, 0500 475 360

5. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitukset ja käsittelyn oikeusperusteet
Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus:
Lakisääteisen riskienhallintaprosessin järjestäminen organisaation toimintavarmuuden
takaamiseksi. Työnantajan työsopimuslain mukaisten velvoitteiden hoitaminen.

Henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste
Henkilötietojen käsittely edellyttää aina laista löytyvää käsittelyperustetta.

 rekisterinpitäjän lakisääteisen velvoitteen noudattaminen
Toimintaa ohjaava lainsäädäntö: Kuntalaki ja Työsopimuslaki
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 yleinen etu/ julkisen vallan käyttö
Mikä?

 suostumus

 sopimuksen täytäntöönpano

 rekisteri on viranomaistoiminnan rekisteri

6. Automaattinen päätöksenteko ja profilointi
Ei
 Kyllä

Milloin toteutetaan?

7. Rekisterin tietosisältö
Kuvaus rekisterin henkilötietoryhmistä
Erityiset tiedot (ent. arkaluonteiset tiedot) kuvattuna ja ryhmiteltynä

Rekisterinpitäjän työntekijöistä/viranhaltijoista ja kaupungin konserniyhtiöiden palveluksessa
olevista, joille on avattu käyttöoikeuksia järjestelmään kertyvät seuraavat tiedot:
Yritys/Kaupunki ja sen tiedot
Henkilön nimi
Titteli
Käyttäjärooli
Sähköpostiosoite
Puhelinnumero
Lokitietoja
Omalla nimellään työsuojeluilmoituksen tekevistä:
Nimi ja mahdolliset yhteystiedot
Toimiala ja työyksikkö
Ilmoituksessa olevat henkilöön liitettävissä olevat tiedot

8. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteröidyt

9. Säännönmukaiset siirrot ja luovutukset / henkilötietojen vastaanottajat ja
vastaanottajaryhmät
Tietoja ei luovuteta

10. Tietojen siirto tai luovuttaminen EU:n tai ETA:n ulkopuolelle
Ei
 Kyllä

Minne siirretään?
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11. Henkilötietojen säilytysajat tai säilytysajan määrittämiskriteerit

Järjestelmän käyttäjien henkilötiedot ovat järjestelmässä vain silloin kuin henkilö toimii
järjestelmän käyttäjänä.

Työsuojelun tiedot säilytetään kunnallisten asiakirjojen säilytysaikamääräysten mukaisesti.

12. Rekisterin ylläpitojärjestelmät ja suojauksen periaatteet
Rekisterin ylläpitojärjestelmät (järjestelmien/ sovelluksien nimet)
REGO HSEQW -tietojärjestelmä

Tietojen suojauksen yleiset periaatteet:
A. Sähköinen aineisto

Rekisterin tietoja käsittelee vain nimetyt käyttäjät, jotka ovat oikeutettujen ilmoitusten
käsittelytietoihin henkilökohtaisella käyttäjätunnuksella ja salasanalla sekä mahdollisesti muilla
täydentävillä tunnistusmenetelmillä. Käsittelijöitä sitoo salassapito- ja vaitiolovelvollisuus sekä
hyväksikäyttökielto.

B. Manuaalinen aineisto
Manuaalista aineistoa ei muodosteta

13. Rekisteröidyn oikeudet

a. Oikeus saada pääsy tietoihin eli tarkastaa itseään koskevat tiedot

b. Oikeus pyytää tietojen oikaisemista

c. Oikeus vaatia tietojensa poistamista

d. Oikeus vaatia henkilötietojen käsittelyn rajoittamista

e. Oikeus pyytää itse toimittamiensa henkilötietojen siirtämistä rekisterinpitäjältä toiselle

f. Oikeus vastustaa henkilötietojen käsittelyä

g. Oikeus peruuttaa antamansa suostumus, mikäli henkilötietojen käsittely perustuu
rekisteröidyn antamaan suostumukseen.

Oikeuksien käyttämiseksi rekisteröity voi toimittaa kaupungin asiointipalvelun tai toimialan
kirjaamon kautta pyynnön rekisterin yhteyshenkilölle tai tietosuojavastaavalle.

14. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet
Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus Tietosuojavaltuutetulle, mikäli hän katsoo, että häntä
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koskevien henkilötietojen käsittelyssä on rikottu voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä.
Tietosuojavaltuutetun toimisto, PL 800, 00521 Helsinki, p. +358 29 56 60700, tietosuoja@om.fi


