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Rekisterin nimi

Sidonnaisuusrekisteri

Henkilötietojen
käsittelyn tarkoitus

Henkilötietoja käsitellään kuntalain 84 §:n perusteella. Kunnan
luottamushenkilön ja viranhaltijan on tehtävä sidonnaisuusilmoitus
johtotehtävistään sekä luottamustoimistaan elinkeinotoimintaa harjoittavissa
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.

Rekisterin tietosisältö

Henkilöryhmät: Kunnanhallituksen ja maankäyttö- ja rakennuslaissa
(132/1999) tarkoitettuja tehtäviä hoitavan toimielimen jäsenet ja varajäsenet,
valtuuston ja lautakunnan puheenjohtaja ja varapuheenjohtajat,
kunnanjohtaja, pormestari ja apulaispormestari sekä kunnanhallituksen ja
lautakunnan sekä jaostojen esittelijät.
Kunnanhallituksen ja maankäyttö- ja rakennuslaissa (132/1999) tarkoitettuja
tehtäviä hoitavan toimielimen jaoston jäsenet ja varajäsenet, muiden
lautakuntien jaostojen puheenjohtajat ja varapuheenjohtajat.
Tietosisältö: Yllä mainittujen henkilöiden kuntalain 84 §:ssa 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- tai virkatehtävien
hoitamisessa.

Säännönmukaiset
tietolähteet

Ilmoitusvelvollisten tekemät sidonnaisuusilmoitukset.

Tietojen
säännönmukaiset
luovutukset

Sidonnaisuusilmoitus tehdään kuntalain 84 §:n mukaan
tarkastuslautakunnalle, joka valvoo ilmoitusvelvollisuuden noudattamista ja
saattaa ilmoitukset valtuuston tiedoksi. Kuntalain mukaan kunnan on

TIETOSUOJASELOSTE (Rekisteriseloste ja asiakkaan informointi)
EU:n yleinen tietosuoja-asetus 679/2016, artiklat 13 ja 14
Henkilötietolaki (523/1999) 10 ja 24 §
14.1.2019

pidettävä sidonnaisuuksista rekisteriä yleisessä tietoverkossa, jollei
salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu.
Tietojen siirto EU:n tai
ETA:n ulkopuolelle

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

Henkilötietojen
säilytysaika

Kansallisarkiston päätöksen 30.6.2017 mukaan sidonnaisuusilmoitukset ja
sidonnaisuusrekisterin tiedot säilytetään pysyvästi.

Rekisterin suojauksen
periaatteet

Mahdollinen manuaalinen aineisto säilytetään lukitussa kaapissa tai muussa
tilassa, johon pääsy määräytyy virkatehtävien perusteella.
ATK-muodossa olevat tiedot säilytetään kunnan omalla palvelimella.

Rekisteröidy oikeudet

Rekisteröity voi pyytää tietojensa tarkastamista kirjallisesti rekisteriasioita
hoitavalta henkilöltä. Tarkastusoikeuden käyttäminen on ilmaista, mikäli
edellisestä tarkastamisesta on kulunut yli vuosi (Henkilötietolaki 523/1999, 26
§). Mahdollisesta epäämisestä annetaan kirjallinen kieltäytymistodistus.
Tarkastuspyyntö osoitetaan rekisterinpitäjälle omakätisesti allekirjoitetussa
tai vastaavalla tavalla varmennetussa asiakirjassa taikka henkilökohtaisesti
rekisterinpitävän luona (Henkilötietolaki 523/1999, 28 §).
Pyyntö toimitetaan osoitteella:
Kempeleen kunta/tietosuojavastaava
PL 12
90441 Kempele
Rekisteröidyllä on oikeus vaatia tiedon korjaamista. Rekisterinpitäjän on ilman
aiheetonta viivytystä oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn vaatimuksesta
oikaistava, poistettava tai täydennettävä rekisterissä oleva virheellinen,
tarpeeton, puutteellinen tai vanhentunut tieto (Henkilötietolaki 523/1999, 29
§).
Oikaisupyyntö tehdään aina kirjallisesti ja se osoitetaan rekisterinpitäjälle
(osoite yllä).
Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus Tietosuojavaltuutetun toimistoon,
mikäli rekisteröity katsoo, että häntä koskevien henkilötietojen käsittelyssä on
rikottu voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä.
Tietosuojavaltuutetun toimisto
PL 800
00521 Helsinki
tietosuoja@om.fi

Rekisteröidyn
informointi

Tietosuojaseloste on nähtävissä Kempeleen kunnan internet-sivuilla
(www.kempele.fi).

