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1 
Rekisterinpitäjä 

Nimi
Joroisten kunta     /
Osoite
Lentoasemantie 130
79600 Joroinen  
 

Rekisteriasioista vastaava henkilö

 
 

2 
Yhteyshenkilö 
rekisteriä 
koskevissa 
asioissa 

Nimi 
 

 
Muut yhteystiedot 
 

4
Henkilötietojen
käsittelyn
tarkoitus

5
Rekisterin
tietosisältö

3
Rekisterin nimi

Yhteystiedot

Yhdistetty rekisteriseloste ja informointiasiakirja

HEINONENJ
Leima
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8
Tietojen siirto
EU:n tai ETA:n
ulkopuolelle

7
Tietojen
säännön-
mukaiset
luovutukset

6
Säännön-
mukaiset
tietolähteet

9 a) Paperinen aineisto

9 b) Sähköinen aineisto

9
Rekisterin
ylläpitojär-
jestelmät
ja
suojauksen
periaat-
teet

HEINONENJ
Leima




13
Muut
henkilötietojen
käsittelyyn
liittyvät
oikeudet

12
Oikeus vaatia
tietojen
poistamista

11
Oikeus vaatia
tiedon
korjaamista

10
Tarkastusoikeus
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Tietosuojaseloste laadittu
(pp.kk.vvvv)

HEINONENJ
Leima



	ö: Leena Laitinen
	Muut yhteystiedot:  Tietosuojavastaava Marja Kosunen, marja.kosunen@varkaus.fi
	i: Työpajan työsopimukset 
	ötietojen: Työpajalla olevien henkilöiden työsopimukset, työkokeilusopimukset, ammatillisessa kuntoutuksessa olevien sopimukset, TET-sopimukset
	5: Työsopimus: nimi, henkilötunnus, tehtävänimike, työsuhteen kesto, palkkaus.Työkokeilusopimus: nimi, henkilötunnus, osoite, puhelinnumero, työkokeiluaika, tehtävät. Ammatillinen kuntoutus-/työkokeilusopimus: nimi, henkilötunnus, kuntoutuksen/työkokeilun kesto.Oppisopimus-sopimus: nimi, henkilötunnus, sopimuksen voimassaoloaika, palkkaus.TET-sopimus: oppilaan nimi, luokka, TET-jakson pituus.
	nimi: Työpaja
	yhteystiedot: Mutalantie 4 79600 JOROINEN puh. 040 540 0126leena.laitinen@joroinen.fi
	rekisteristavastaava: Talous- ja Hallintojohtaja Vesa Ellonen
	8: Tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.
	7: Alkuperäiset työsopimukset luovutetaan palkanlaskentaan säilytettäväksi. Työkokeilusopimukset skannataan TE-toimistoon hyväksyttäväksi.Kolmena kappaleena tehdyistä sopimuksista 1 kpl lähetetään lähettäjätaholle/maksajalle  (Keva, vakuutusyhtiö).
	6: Tiedot tulevat henkilöltä itseltään.
	a_paperinen_aineisto: Paperiset työsopimuskopiot, työkokeilusopimuskopiot ja muut sopimukset säilytetään työpajalla lukitussa tilassa, johon vain työpajaesimiehellä on pääsy. Kopioituja sopimuksia säilytetään työsopimuksen keston ajna tai korkeintaan kuluvan vuoden. Alkuperäisiä kuntoutus-/työkokeilusopimuksia säilytetään kunnan arkistointiohjeiden mukaisesti.
	b_sähköinen_aineisto: Työsopimukset ovat kunnan palkkahallinnon Populus-tietojärjestelmässä, johon työpajaesimies pääsee henkilökohtaisen käyttäjätunnuksen ja salasanan avulla. Muista sopimuksista ei sähköistä aineistoa.
	13: Mikäli tietopyynnöstä kieltäydytään, siitä annetaan kirjallinen kieltäytymistodistus ja rekisteröidyllä on oikeus saattaa asia tietosuojavaltuutetun käsiteltäväksi osoitteella: Tietosuojavaltuutetun toimisto,PL 800, 00521 Helsinki
	10: Jokaisella on oikeus tarkistaa omat tietonsa. Henkilö voi osoittaa tarkastuspyynnön tietosuojavastaavalle henkilökohtaisella käynnillä tai kirjallisesti.
	11: Jokaisella on oikeus korjata tai pyytää korjaamaan omia virheellisiä tietojaan. Pyyntö tehdään henkilökohtaisella käynnillä tai omakätisesti allekirjoitetulla tai muulla tavalla varmennetulla asiakirjalla. Pyyntö osoitetaan tietosuojavastaavalle.
	12: Henkilö voi pyytää poistamaan omat tietonsa. Pyyntö tehdään henkilökohtaisella käynnillä tai omakätisesti allekirjoitetulla tai muulla tavalla varmennetulla asiakirjalla. Pyyntö osoitetaan tietosuojavastaavalle.
	144: 12.8.2022


