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Rekisteri:
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Luottamushenkilöiden ja viranhaltijoiden
sidonnaisuusilmoitukset

Rekisterinpitäjä

Tarkastuslautakunta

Rekisterinpitäjän
tiedot

Virkatie 1
16600 Järvelä
044-770 2200
kirjaamo@karkola.fi

Yhteyshenkilö
rekisteriä koskevissa
asioissa

toimistosihteeri Merja Jaatinen
merja.jaatinen(a)karkola.fi
044-770 2204

Tietojen
säilyttämisaika

Tiedonhallintasuunnitelman mukaisesti.

Henkilötietojen
käsittelyn tarkoitus

Kunnan luottamushenkilön ja viranhaltijan sidonnaisuusilmoitus
johtotehtävistään. Lakisääteinen kuntalain 84 §:n perusteella.

Henkilötietojen
käsittelyn peruste

Rekisterinpitäjän lakisääteisten velvoitteiden noudattaminen

Rekisterin
tietosisältö

Henkilöiden kuntalain 84 §:ssä tarkoitetut luottamus- ja
virkatehtävien hoitamisen kannalta merkitykselliset
sidonnaisuudet: johtotehtävät ja luottamustoimet
elinkeinotoimintaa harjoittavissa yrityksissä ja muissa
yhteisöissä, merkittävä varallisuus ja muut sidonnaisuudet, joilla
voi olla merkitystä luottamus- tai virkatehtävien hoitamisessa.

Säännönmukaiset
tietolähteet

Ilmoitusvelvollisten tekemät sidonnaisuusilmoitukset.

Tietojen
säännönmukaiset
luovutukset

Kunnanhallituksen ja maankäyttö- ja rakennuslaissa (132/1999)
tarkoitettuja tehtäviä hoitavan toimielimen jäsenet ja
varajäsenet, valtuuston ja lautakunnan puheenjohtaja ja
varapuheenjohtajat, kunnanjohtaja/pormestari sekä
kunnanhallituksen ja lautakunnan sekä jaostojen esittelijät.
Sidonnaisuusilmoitus tehdään kuntalain 84 §:n mukaan
tarkastuslautakunnalle, joka valvoo ilmoitusvelvollisuuden
noudattamista ja saattaa ilmoitukset valtuuston tiedoksi.
Kuntalain mukaan kunnan on pidettävä sidonnaisuuksista
rekisteriä yleisessä tietoverkossa, jollei salassapitoa koskevista
säännösistä muuta johdu.

Tietojen siirto
EU/ETA -alueen
ulkopuolelle

Tietoja ei siirretä.

Rekisterin
suojauksen
periaatteet

Keskustoimiston toimistosihteeri Merja Jaatisen työhuoneessa.
Dynasty-asianhallintajärjestelmässä, kunnan www-sivuilla ja
manuaalinen aineisto lukitussa kaapissa.

Tarkastusoikeus

Oikeus saada pääsy henkilötietoihin (15 artikla)
Rekisteröidyllä on oikeus saada rekisterinpitäjältä vahvistus siitä,
että häntä koskevia henkilötietoja käsitellään tai että niitä ei
käsitellä, ja jos henkilötietoja käsitellään, mitä tietoja
käsitellään.
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Tarkastuspyyntö tulee toimittaa:
- sähköpostilla osoitteeseen kirjaamo@karkola.fi tai
- kirjeenä Kärkölän kunta, Virkatie 1, 16600 Järvelä

Oikeus vaatia
tietojen korjaamista

Oikeus tietojen oikaisemiseen (16 artikla)
Rekisteröidyllä on oikeus vaatia, että rekisterinpitäjä oikaisee
ilman aiheetonta viivytystä rekisteröityä koskevat epätarkat ja
virheelliset henkilötiedot. Ottaen huomioon tarkoitukset, joihin
tietoja käsiteltiin, rekisteröidyllä on oikeus saada puutteelliset
henkilötiedot täydennettyä, muun muassa toimittamalla
lisäselvitys.
Oikaisupyyntö tulee toimittaa:
- sähköpostilla osoitteeseen kirjaamo@karkola.fi tai
- kirjeenä Kärkölän kunta, Virkatie 1, 16600 Järvelä

Muut henkilötietojen
käsittelyyn liittyvät
oikeudet

Oikeus tietojen poistamiseen - ”oikeus tulla unohdetuksi” (17
artikla)
Rekisteröidyllä on oikeus saada rekisterinpitäjä poistamaan
rekisteröityä koskevat henkilötiedot ilman aiheetonta viivytystä,
jos tiedot henkilötiedolle ei ole lakisääteistä perustetta.
Oikeus käsittelyn rajoittamiseen (18 artikla)
Rekisteröidyllä on oikeus siihen, että rekisterinpitäjä rajoittaa
käsittelyä, jos rekisteröity kiistää henkilötietojen
paikkansapitävyyden tai käsittely on lainvastaista ja rekisteröity
vastustaa henkilötietojen poistamista ja vaatii sen sijaan niiden
käytön rajoittamista tai rekisterinpitäjä ei enää tarvitse kyseisiä
henkilötietoja käsittelyn tarkoituksiin, mutta rekisteröity
tarvitsee niitä oikeudellisen vaateen laatimiseksi, esittämiseksi
tai puolustamiseksi tai rekisteröity on vastustanut henkilötietojen
käsittelyä odotettaessa sen todentamista, syrjäyttävätkö
rekisterinpitäjän oikeutetut perusteet rekisteröidyn perusteet.
Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen (20 artikla)
Rekisteröidyllä on oikeus siirtää henkilötiedot, jotka hän on
toimittanut rekisterinpitäjälle, toiselle rekisterinpitäjälle, jos
käsittely perustuu suostumukseen ja käsittely suoritetaan
automaattisesti.
Vastustamisoikeus (21 artikla)
Rekisteröidyllä on oikeus henkilökohtaiseen erityiseen
tilanteeseensa liittyvällä perusteella milloin tahansa vastustaa
häntä koskevien henkilötietojen käsittelyä.
Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle (77 artikla)
Henkilöllä on oikeus tehdä valitus erityisesti vakinaisen asuin- tai
työpaikkansa sijainnin mukaiselle valvontaviranomaiselle, jos
hän katsoo, että henkilötietojen käsittelyssä rikotaan EU:n
yleistä tietosuoja-asetusta. Henkilöllä on oikeus käyttää muita
hallinnollisia muutoksenhakukeinoja sekä oikeussuojakeinoja.
Henkilöllä on oikeus nostaa kanne rekisterinpitäjää tai
henkilötietojen käsittelijäorganisaatiota vastaan, jos hän katsoo
oikeuksiaan loukatun sen takia, ettei hänen henkilötietojensa
käsittelyssä ole noudatettu tietosuoja-asetusta.

Tietosuojavastaava

ympäristösihteeri Riitta Hyytiäinen
riitta.hyytiainen(a)karkola.fi
044-770 2235
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