TIETOSUOJASELOSTE
Henkilötietolaki (523/1999) 10 § ja 24 §
Lue täyttöohjeet ennen rekisteriselosteen
täyttämistä. Käytä tarvittaessa liitettä.

1a
Rekisterinpitäjä

Laatimispäivä

24.5.2018

Nimi

Pudasjärven kaupunki, kaupunginhallitus
Osoite

Varsitie 7, 93100 Pudasjärvi
Muut yhteystiedot (esim. puhelin virka-aikana, sähköpostiosoite)

Puh. 040 826 6417, kirjaamo@pudasjarvi.fi
Nimi
2
Moilanen, Terttu Määttä, Pekka Timonen-Nissi
Yhteyshenki- Mirja
Osoite
lö rekisteriä Pudasjärven kaupunki
koskevissa PL 10, Varsitie 7
asioissa
93100 Pudasjärvi
Muut yhteystiedot (esim. puhelin virka-aikana, sähköpostiosoite)

kirjaamo@pudasjarvi.fi
3
Rekisterin
nimi
4
Henkilötietojen käsittelyn
tarkoitus

Asianhallintajärjestelmän henkilörekisteri

5
Rekisterin
tietosisältö

Asiakorttien tietosisältö; diaarinumero ja asiaryhmä, julkisuus, asian vireille saattaja, asiakirjan
asiasisältö tai asiakirjan otsikko, asian avaus- ja määräpäivätiedot, asiankäsittelyvaiheita koskevat
tiedot, käsittelijä ja vastuuhenkilö, vastaanottaja/lähettäjä, käsittelijä, asiakirjan säilytystä koskevat
tiedot.

Kaupungin toimenpiteiden edellyttämien asioiden valmistelun, päätöksenteon ja täytäntöönpanon
rekisteröinti ja seuranta.
Asianhallintajärjestelmä (diaari) toimii asioiden ja asiakirjojen hakuvälineenä ja on samalla
asiakirjojen julkisuusperiatteen toteuttamisen väline.

6
Saapuneet ja lähteneet asiakirjat, organisaation sisällä syntyneet vireillepanot.
Säännönmukaiset tietolähteet

REKISTERISELOSTE

2

7
Tietojen
säännönmukaiset
luovutukset

Innofactor Oy (Dynasty-asianhallintajärjestelmän toimittaja).
Rekisteristä ei luovuteta kuin julkisia tietoja yksilöidyn pyynnön perusteella.
Asianhallintajärjestelmästä ei luovuteta tietoja muille organisaatioille. Rekisteristä ei luovuteta ilman
rekisteröidyn lupaa henkilötietoja suoramarkkinointia, markkina- ja mielipidetutkimusta,
henkilömatrikkelia ja sukututkimusta varten.

8
Tietojen
siirto
EU:n tai
ETA:n
ulkopuolelle

Rekisterin tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

9
Rekisterin
suojauksen
periaatteet

A Manuaalinen aineisto

Asia- ja asiakirjarekisteristä otettavat tulosteet käsitellään ja säilytettään asian julkisuusmääritysten
edellyttämällä tavalla. Salassa pidettävä aineisto suojataan ulkopuolisen pääsyltä salassa pidettäviin
tietoihin. Arkistotulosteet säilytetään lukitussa keskusarkistosta, jonne on rajoitettu pääsy.

B ATK:lla käsiteltävät tiedot

Dynasty-ohjelma on suojattu henkilökohtaisin käyttäjätunnuksin ja salasanoin. Tietojärjestelmän
käytössä noudatetaan Dynastyn toimintatapaohjetta sekä Pudasjärven kaupungin
tietoturvallisuudesta annettuja ohjeita. Henkilötietojen käytössä yhteystietorekisterin käyttäjien on
noudatettava henkilötietolakia (523/1999).
Laitteiden fyysisestä suojauksesta vastaa Oulunkaaren kuntayhtymä.

10
Tarkastusoikeus

11
Oikeus vaatia
tiedon
korjaamista

Nimetyillä Innofactor Oy:n asiakastuen, teknisen henkilöstön ja tutkimuspalveluiden henkilöillä on
pääsy henkilötietoihin. Kullakin määrätyllä käyttäjällä on voimassaoleva ja sitova salassapitosopimus
sekä oma henkilökohtainen käyttäjätunnus ja salasana. Jokainen käyttäjä on saamistaan tiedoista
vaitiolovelvollinen salassapitosopimuksen nojalla.
Rekisteröidyllä on oikeus saada tietää, mitä tietoja hänestä on henkilörekisteriin tallennettu.
Tarkastusoikeuden rajoituksista säädetään henkilötietolain 27 §:ssä. Sen, joka haluaa tarkastaa
itseään koskevat tiedot yhteystietorekisteristä, on esitettävä kirjallinen omakätisesti allekirjoitettu
pyyntö rekisterinpitäjälle.

Rekisterinpitäjän on oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn vaatimuksesta oikaistava, poistettava tai
täydennettävä rekisterissä oleva, käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellinen, tarpeeton,
puutteellinen tai vanhentunut henkilötieto. Tietojen korjaamispyyntö on esitettävä joko kirjallisesti tai
suullisesti rekisterinpitäjälle.

12
Rekisteröidyllä on henkilötietolain 30 §:n mukainen oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä
Muut henkilö- rekisteröityä koskevia tietoja 30 §:ssä mainittuihin käyttötarkoituksiin (suoramainonta, etämyynti,
tietojen käsit- markkina- ja mielipidetutkimus, henkilömatrikkeli ja sukututkimus).
telyyn liittyvät oikeudet

