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Yhdistetty rekisteriseloste ja informointiasiakirja

1
Rekisterinpitäjä

Nimi
Joroisten kunta

/

Tarkastuslautakunta

Osoite
Lentoasemantie 130
79600 Joroinen

Rekisteriasioista vastaava henkilö
Talous- ja hallintojohtaja Vesa Ellonen
2
Yhteyshenkilö
rekisteriä
koskevissa
asioissa

Nimi
Hallintosihteeri, Silja Kolari
Yhteystiedot
silja.kolari@joroinen.fi

Muut yhteystiedot
Tietosuojavastaava, Marja Kosunen, marja.kosunen@varkaus.fi
3
Rekisterin nimi
4
Henkilötietojen
käsittelyn
tarkoitus

5
Rekisterin
tietosisältö

Sidonnaisuusrekisteri

Kunnan luottamushenkilön ja viranhaltijan on tehtävä sidonnaisuusilmoitus
johtotehtävistään sekä luottamustoimistaan elinkeinotoimintaa harjoittavassa yrityksissä ja
muissa yhteisöissä, merkittävästä varallisuudestaan sekä muistakin sidonnaisuuksista,
joilla voi olla merkitystä luottamus- ja virkatehtävien hoitamisessa. Sidonnaisuusilmoitus
tehdään tarkastuslautakunnalle, joka valvoo ilmoitusvelvollisuuden noudattamista ja
saattaa ilmoitukset valtuuston tiedoksi. Kunnan on pidettävä sidonnaisuuksista rekisteriä
yleisessä tietoverkossa, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu.

Henkilöpiiri:
Kunnanhallituksen ja maankäyttö- ja rakennuslaissa (132/1999) tarkoitettuja tehtäviä
hoitavan toimielimen jäsenet ja varajäsenet, valtuuston ja lautakunnan puheenjohtaja ja
varapuheenjohtajat, kunnanjohtaja sekä kunnanhallituksen ja lautakunnan ja jaostojen
esittelijät.
Kunnanhallituksen ja maankäyttö- ja rakennuslaissa (132/1999) tarkoitettuja tehtäviä
hoitavan toimielimen jaostojen jäsenet ja varajäsenet, muiden lauta-kuntien jaostojen
puheenjohtajat ja varapuheenjohtajat.
Tietosisältö: Yllä mainittujen henkilöiden kuntalain 84 §:ssä tarkoitetut luottamus- ja
virkatehtävän hoitamisen kannalta merkitykselliset sidonnaisuudet: johtotehtävät ja
luottamustoimet elinkeinotoimintaa harjoittavissa yrityksissä ja muissa yhteisöissä,
merkittävä varallisuus ja muut sidonnaisuudet, joilla voi olla merkitystä luottamus- ja
virkatehtävien hoitamisessa.
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6
Säännönmukaiset
tietolähteet

Ilmoitusvelvollisten tekemät sidonnaisuusilmoitukset.

7
Tietojen
säännönmukaiset
luovutukset

Sidonnaisuusilmoitus tehdään kuntalain 84 §:n mukaan tarkastuslautakunnalle, joka
valvoo ilmoitusvelvollisuuden noudattamista ja saattaa ilmoitukset valtuus-ton tiedoksi.
Kuntalain mukaan kunnan on pidettävä sidonnaisuuksista rekisteriä yleisessä
tietoverkossa, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu.

8
Tietojen siirto
EU:n tai ETA:n
ulkopuolelle

Tietoja pidetään nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Ei muita siirtoja EU:n tai ETA:n
ulkopuolelle

9 a) Paperinen aineisto
9
Rekisterin
ylläpitojärjestelmät
ja
suojauksen
periaatteet

Paperinen aineisto säilytetään lukituissa arkistotiloissa.

9 b) Sähköinen aineisto
Koontitiedot saatavilla julkisesti kunnan www-sivuilla.
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10
Tarkastusoikeus

Jokaisella on oikeus tarkastaa omat tietonsa. Ellei hänellä ole pääsyä järjestelmään,
henkilö voi osoittaa tarkastuspyynnön tietosuojavastaavalle henkilökohtaisella käynnillä tai
kirjallisesti

11
Oikeus vaatia
tiedon
korjaamista

Jokaisella on oikeus korjata tai pyytää korjaamaan omia virheellisiä tietojaan.
Tarkastuspyyntö tehdään henkilökohtaisella käynnillä tai omakätisesti allekirjoitetulla tai
muulla tavalla varmennetulla asiakirjalla. Pyyntö osoitetaan tietosuojavastaavalle.

12
Oikeus vaatia
tietojen
poistamista

Henkilö voi pyytää poistamaan omat tietonsa. Tarkastuspyyntö tehdään henkilökohtaisella
käynnillä tai omakätisesti allekirjoitetulla tai muulla tavalla varmennetulla asiakirjalla.
Pyyntö osoitetaan tietosuojavastaavalle.

13
Muut
henkilötietojen
käsittelyyn
liittyvät
oikeudet

Mikäli tietopyynnöstä kieltäydytään, siitä annetaan kirjallinen kieltäytymistodistus ja
rekisteröidyllä on oikeus saattaa asia tietosuojavaltuutetun käsiteltäväksi osoitteella:
Tietosuojavaltuutetun toimisto, PL 315, 00181 Helsinki.
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