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Sidonnaisuusrekisteriä koskeva tietosuojaseloste
1. Rekisterinpitäjä
Sidonnaisuusrekisterin rekisterinpitäjä: Salon seudun koulutuskuntayhtymä (0139545-4).
Rekisterinpitäjän yhteystiedot:

Taitajankatu 6
24240 SALO
Puh. 02/77041
sskky@sskky.fi

2. Yhteyshenkilöt
Rekisteristä vastaavat:

Tarkastuslautakunta
Olli-Pekka Juhantila
(p. 044-7704200)
Yhteystiedot: PL 157, 24101 Salo
etunimi.sukunimi@sskky.fi

Tietosuojavastaavan yhteystiedot:

Saija Välikangas

(p. 044-7704588)

3. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja oikeusperuste
Rekisterin tarkoituksena on kuntayhtymän päätöksenteon avoimuuden ja läpinäkyvyyden
edistäminen.
Rekisterin oikeusperuste perustuu Kuntalakiin (410/2015).
Sidonnaisuusilmoitus tehdään kuntalain 84 §:n mukaan tarkastuslautakunnalle. Tarkastuslautakunta
valvoo ilmoitusvelvollisuuden noudattamista ja saattaa ilmoitukset tiedoksi valtuustolle.
4. Rekisterin tietosisältö
Alla olevassa taulukossa on esitetty mitä tietosisältöjä asianosaisista kerätään.
Kerättävä tieto

Sukunimi
Etunimi
Luottamustehtävä
Luottamustehtävä muussa kunnassa tai kuntayhtymässä
Johtotehtävät ja luottamustoimet liiketoiminnassa
Merkittävä varallisuus
Muu sidonnaisuus, jolla merkitystä tehtävän hoidossa

Kuntayhtymän hallitus ja varajäsenet
Valtuuston puheenjohtajisto
Tarkastuslautakunnan puheenjohtajat
Kuntayhtymän johtaja

x
x
x
x
x
x
x
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5. Säännönmukaiset tietolähteet
Tietolähteenä on henkilö itse ja hänen itsensä antamat tiedot.
6. Tietojen säännönmukaiset luovutukset
Tiedot luovutetaan tarkastuslautakunnalle joka antaa ilmoitukset tiedoksi valtuustolle. Julkinen
sidonnaisuusrekisteri asetetaan kuntaliiton ohjeistuksen mukaisesti julkiseen tietoverkkoon.
Tietoja ei luovuteta EU- tai ETA-maiden ulkopuolelle.
7. Rekisterin suojauksen periaatteet
Rekisterin tiedot kerätään sähköpostilla ja koostetaan hallintosihteerin toimesta sskky:n
internetsivuille julkaistavaksi.
Manuaalinen aineisto säilytetään valvotusti henkilökunnan toimipisteissä, jotka ovat lukittuina ja
jonne vain työntekijöillä on kulkuoikeus. Lisäksi arkaluoteinen materiaali säilytetään lukitussa
kaapissa.
8. Rekisteröidyn oikeuksien kuvaaminen
Oikeus tarkastaa tiedot
Sinulla on oikeus tarkastaa, miten ja mitä henkilötietojasi käsitellään. Voit tehdä henkilötietojesi
tarkastuspyynnön verkkosivuillamme olevalla tietopyyntölomakkeella. Varauduthan todistamaan
henkilöllisyytesi. Tarkastusoikeuden toteuttamiseksi tarvitsemme aikaan ja paikkaan liittyviä
tarkempia tietoja haluamastasi materiaalista, jotta tarkastuspyyntöön vastaaminen sujuisi
mahdollisimman hyvin.
Määräaika tietojen toimittamiseksi tai tietopyyntöön liittyvien lisätietojen antamiseksi on kuukausi
pyynnön vastaanottamisesta. Mikäli tietopyyntö on poikkeuksellisen monimutkainen ja laaja,
määräaikaa voidaan jatkaa kahdella kuukaudella.
Oikeus tiedon oikaisemiseen tai poistamiseen

Sinulla on oikeus pyytää häntä koskeva virheellisesti merkitty tieto oikaistavaksi.
Sinulla on myös oikeus pyytää henkilötietosi poistamista rekisteristä. Tietosi poistetaan, jos
käsittelylle ei enää ole olemassa laillista perustetta. Otathan huomioon, että emme voi poistaa sinua
koskevia henkilötietoja, jos henkilötietojesi käsittely perustuu edelleen käsittelyä edellyttävän
lakisääteisen velvoitteen noudattamiseksi tai oikeudellisen vaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai
puolustamiseksi.
Rajoittamis- ja vastustamisoikeus

Jos tietosi joltain osin eivät pidä paikkaansa, sinulla on oikeus vaatia käsittelyn väliaikaista
rajoittamista, kunnes olemme varmistaneet tietojen paikkansapitävyyden. Aina kun tietojesi
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käsittely perustuu rekisterinpitäjän oikeutettuun etuun, sinulla on oikeus vastustaa sinua koskevien
tietojen käsittelyä. Tällöin emme saa enää käsitellä henkilötietojasi, paitsi jos voimme perustellusti
osoittaa, että käsittelyyn on olemassa huomattavan tärkeä ja perusteltu syy, jonka voidaan katsoa
olevan riittävän painava syrjäyttääkseen rekisteröidyn edut oikeudet ja vapaudet. Lisäksi mikäli
tarvitsemme tietoja oikeusvaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi, tietojen
käsittelyä on sallittua jatkaa.
Valitusoikeus
Yllä mainittujen oikeuksien lisäksi sinulla on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle
henkilötietojesi käsittelystä. Yllä mainitut oikeudet eivät kuitenkaan ole ehdottomia ja niihin sisältyy
poikkeuksia, koska henkilötietojen käsittelyperuste vaikuttaa siihen, mitä oikeuksia rekisteröidyllä
on.

