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

1a
Rekisterinpitäjä

Laatimispäivä

15.5.2018

Nimi

Kymenlaakson Liitto
Osoite

Karhulantie 36 B / PL 35, 48 600 Kotka
Muut yhteystiedot (esim. puhelin virka-aikana, sähköpostiosoite)

virasto@kymenlaakso.fi; gsm +358 44 747 8502
Nimi
2
Silmäri
Yhteyshenki- Ulla
Osoite
lö rekisteriä Karhulantie 36 B / PL 35, 48 600 Kotka
koskevissa
asioissa
Muut yhteystiedot (esim. puhelin virka-aikana, sähköpostiosoite)
ulla.silmari@kymenlaakso.fi; gsm +358 44 559 8651

3
Toimielimet ja sidosryhmät (Asiakastiedot asianhallintajärjestelmässä (IGM)
Rekisterin
nimi
4
Liiton toimielinten, työryhmien, neuvottelukuntien kokoonpanon ajantasaisten tietojen ylläpito
Henkilötieto- Tehtäviin ja projekteihin liittyvien prosesseihin osallistuvien tietojen ylläpito
jen käsittelyn
tarkoitus

5
Rekisterin
tietosisältö

Ryhmän nimi, osallistujan nimi, puhelinnumero, fax, mail, Y-tunnus, osoite, työnantaja, ammatti
Luettelo on tyhjentävä.

6
Toimielinten luottamushenkilöiltä itseltään luottamushenkilösuhteen alussa ja tietojen muuttuessa
Säännönmu- Liiton henkilökunnalta työryhmien, neuvottelukuntien, projektien käynnistyessä.
kaiset tietolähteet

REKISTERISELOSTE

2

7
Toimielinten kokoonpano julkaistaan liiton nettisivuilla nimitietojen osalta.
Tietojen
Muita asiakastietoja ei luovuteta ulkopuolisille.
säännönmukaiset
luovutukset

8
Tietoja ei siirretä tai luovuteta EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.
Tietojen
siirto
EU:n tai
ETA:n
ulkopuolelle
9
Rekisterin
suojauksen
periaatteet

A Manuaalinen aineisto

Manuaalista aineistoa ei ole.

B ATK:lla käsiteltävät tiedot

Toimielinten kokoonpanoa koskevat tiedot julkaistaan nettisivuilla.
Asiakastiedot on tallennettu ja liiton henkilökunnan nähtävillä asianhallintajärjestelmässä (IGM).

10
Tarkastusoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa itseään koskevat rekisteritiedot (henkilötietolain 26 §).
Tarkastusoikeuden käyttäminen on maksutonta kerran vuoden aikana toteutettuna. Tarkastus
toteutetaan kohtuullisessa ajassa. Tarkastuspyyntö osoitetaan rekisteriasioita vastaavalle henkilölle
(ks. kohta 2) kirjallisesti ja henkilökohtaisesti.

11
Rekisterissä olevat virheelliset tiedot korjataan henkilön antaman suullisen tai kirjallisen ilmoituksen
Oikeus vaatia perusteella. Ilmoituspyyntö osoitetaan rekisteriasioita vastaavalle henkilölle (ks. kohta 2) kirjallisesti .
tiedon
korjaamista

12
Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

- Oikeus saada tieto tietosuoja loukkauksista
- Oikeus siirtää tietoja toiseen yhteisöön (huomioiden järjestelmien mahdollisuudet)
- Oikeus tulla unohdetuksi (huomioiden voimassa oleva sääntely)
- Oikeus kieltäytyä suoramarkkinoinnista

