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Henkilörekisterin tiedot

Laatimispäivä 16.5.2019

Rekisterin nimi
Palvelusetelituottajarekisteri
Henkilötietojen
käsittelyn tarkoitus

Rekisterinpitäjä

Rekisteriin merkitään Sastamalan kaupungille palvelusetelituottajaksi
ilmoittautuneiden yritysten tiedot. Rekisteriin merkitään palvelusetelitoiminnan
vastuuhenkilön ja mahdollisen muun yhteyshenkilön tiedot, jotta asiakkaat ja
kaupunki voivat ottaa tarvittaessa yhteyttä palvelutuottajaan.
Nimi/y-tunnus
Sastamalan kaupunki / 0144411-3
Osoite
Aarnontie 2A, 38200 Sastamala
Muut yhteystiedot (puhelin, sähköpostiosoite)
0352131

Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö

Nimi
Aleksi Saukkoriipi
Nimike
Hallintopäällikkö
Yksikkö
Sote-hallinto
Käyntiosoite
Aarnontie 2A, 38200 Sastamala
Puhelin
040 661 3663

Rekisterin henkilötietojen käsittelyä
on ulkoistettu toimeksiantosopimuksella

Henkilötietojen käsittelyn lainmukaisuus

Sähköposti
aleksi.saukkoriipi@sastamala.fi

Ei
Kyllä
Lisätietoa ulkoistetusta käsittelystä:

A)
Yleinen etu/Julkisen vallan käyttö

Lakisääteinen velvoite. Toimintaa ohjaava lainsäädäntö:

Suostumus (Millä tavoin suostumus pyydetään rekisteröidyltä?)

Sopimuksen täytäntöönpano

B)
Rekisteri on viranomaistoiminnan rekisteri
Sastamalan Tukipalvelu Oy, Puistokatu 11, 2. kerros, 38200 SASTAMALA
puh. (03) 5213 5000, ynro 1896652-4

(versio 1/2019)

Rekisteri on julkishallinnon vapaaehtoisen tehtävän rekisteri

C)
Rekisterin tietoja käytetään automatisoituihin yksittäispäätöksiin, profilointi mukaan
lukien. (Profiloinnilla tarkoitetaan mitä tahansa henkilötietojen automaattista käsittelyä, jossa henkilötietoja käyttämällä arvioidaan ihmisen tiettyjä henkilökohtaisia
ominaisuuksia, erityisesti analysoidaan tai ennakoidaan piirteitä, jotka liittyvät kyseisen luonnollisen henkilön työsuoritukseen, taloudelliseen tilanteeseen, terveyteen, henkilökohtaisiin mieltymyksiin, kiinnostuksen kohteisiin, luotettavuuteen,
käyttäytymiseen, sijaintiin tai liikkeisiin.)
Ei
Kyllä
Mihin?

Henkilörekisterin henkilötiedot, tietolähteet ja tietojen luovutus
Rekisterissä olevat
henkilötiedot

Kuvaus rekisteröityjen ryhmistä ja henkilötietoryhmistä
Palvelun vastuuhenkilön ja mahdollisen yhteyshenkilön tiedot: nimi,
puhelinnumero, sähköpostiosoite

Rekisteritietojen ylläpitojärjestelmät

Järjestelmän kuvaus ja käyttötarkoitus
xlsx-taulukko

Rekisterissä on manuaalista (paperi)
aineistoa

Ei
Kyllä

Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin merkitään palvelusetelipalvelua tuottava, tähän erikseen ilmoittautunut
yritys ja mm. vastuuhenkilön sekä mahdollisen erillisen yhteyshenkilön tiedot.

Tietojen suojaa-misen periaatteet

Rekisterissä olevien
henkilötietojen luovutus

Rekisteri on avoimesti saatavilla tietoverkossa.

Ei
Kyllä
Minne ja luovutuksen peruste:

Rekisterin tietojen
siirto kolmanteen
maahan tai kansainväliselle järjestölle
(EU:n tai Euroopan
talousalueen (ETA)
ulkopuolelle)
Henkilötietojen säilytysajat

Ei
Kyllä
Minne:

Henkilötiedot poistetaan kun yritys poistuu rekisteristä.
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Rekisteröidyn oikeudet

Tietosuoja-asetuksen (2016/679) mukaan rekisteröidyllä on oikeus mm.
• Saada tietoa henkilötietojensa käsittelystä
• Saada pääsy tietoihinsa
• Oikaista omia tietojaan
• Pyytää tietojensa poistoa ja tulla unohdetuksi
Rekisteröity ei voi käyttää kaikkia oikeuksia kaikissa tilanteissa.
Rekisteröidyn on lähetettävä aina pyynnöt kirjallisesti rekisterinpitäjälle.
Rekisterinpitäjän on toimitettava tiedot ilman aiheetonta viivytystä ja joka tapauksessa kuukauden kuluessa pyynnön vastaanottamisesta.
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