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1
Rekisterinpitäjä

Nimi

Pirkanmaan liitto
Y-tunnus: FI08283084
(myöhemmin Pirkanmaan maakunta)
Osoite

Kelloportinkatu 1 B, 33100, Tampere
Muut yhteystiedot (esim. puhelin virka-aikana, sähköpostiosoite)

Tietosuojavastaava Elina Hykkönen, puh. + 358 50 326 1500,
elina.hykkonen@pirkanmaa.fi
2
Yhteyshenkilö
rekisteriä
koskevissa
asioissa

Nimi

Hallintojohtaja Petri Pikkuaho
Osoite

Kelloportinkatu 1 B, PL 1002, 33101 Tampere
Muut yhteystiedot (esim. puhelin virka-aikana, sähköpostiosoite

petri.pikkuaho@pirkanmaa.fi, +358 50 3005180
3
Rekisterin nimi
4
Henkilötietojen
käsittelyn
tarkoitus

Pirkanmaa 2019 sopimustietokanta
Kysymyksessä on henkilön asemaa, tehtäviä ja niiden hoitoa julkisyhteisössä
kuvaavista yleisesti saatavilla olevista tiedoista ja tietoja käsitellään tiedot saavan
Pirkanmaan liiton /maakuntavalmistelun / tulevan maakunnan oikeuksien ja etujen
turvaamiseksi.
Henkilötietoja säilytetään tulevalle maakunnalle siirtyvistä sopimuksista vastaavien
henkilöiden tunnistamiseen.

5
Rekisterin
tietosisältö

Rekisteri sisältää kunnilta ja sairaanhoitopiiriltä siirtyviä sopimuksia. Näiden
sopimusdokumenttien osana on sopimuksiin liittyvien yhteyshenkilöiden
henkilötietoja.
Tallennettuja henkilötietoja ovat nimi, ammatti/virka, työnantajan nimi sekä työssä
käytetyt yhteystiedot; puhelinnumero, sähköposti ja työosoite.

6
Säännönmukaiset
tietokohteet

Kunnat ja kuntayhtymät ovat tallentaneet sopimusdokumentit rekisteriin. Kaikki
rekisteriin tallennetut henkilötiedot on koottu näiden sopimusten tiedoista.
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7
Tietojen
säännönmukaiset
luovutukset

Tietoja ei säännönmukaisesti luovuteta eteenpäin. Tietoja rekisterin sisältämistä
julkisista tiedoista annetaan pyydettäessä laissa viranomaisten toiminnan
julkisuudesta määritellyllä tavalla.

8
Tietojen siirto
EU:n tai ETA:n
ulkopuolelle

Rekisterin tietoja säilytetään Suomessa sijaitsevilla palvelimilla, eikä niistä tehdä
säännönmukaisia tietojen luovutuksia EU- tai ETA maiden ulkopuolelle.

9
Rekisterin
suojauksen
periaatteet

A. Manuaalinen aineisto

B. ATK:lla käsiteltävät tiedot

Rekisterin tietoja säilytetään Cloudia Oy:n tuottamassa Cloudia Contractjärjestelmässä, jonka suojauksesta vastaa Cloudia Oy.
Pääsy järjestelmään on rajattu niille henkilöille, jotka käsittelevät työssään
sopimuksiin liittyviä tietoja. Palvelua käytetään www-selaimella suojatun httpsyhteyden kautta.

10
Tarkastusoikeus

Tiedot kerätään tietokantoihin, jotka ovat salasanoin ja muilla teknisillä keinoilla
suojattuja.Tietoihin pääsy edellyttää henkilökohtaista tunnusta ja salasanaa. Näiden
tunnusten hallinnasta vastaa Pirkanmaan liitto.
Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa itseään koskevat rekisteritiedot. Tarkastusoikeus
toteutetaan 30 vrk:n sisällä pyynnöstä ja sen käyttäminen on maksutonta kerran
vuoden aikana toteutettuna. Tarkastusoikeus voidaan evätä ainoastaan
poikkeustapauksessa.
Tarkastuspyyntö tehdään henkilökohtaisen asiakaskäynnin yhteydessä omakätisesti
allekirjoitetulla asiakirjalla. Rekisteröidyn henkilöllisyys tarkastetaan ennen tietojen
antamista ja ne antaa asiasta päättäneen määräämä henkilö. Rekisteröidyllä on
oikeus tutustua ja nähdä itseään koskevat tiedot ja pyynnöstä saada kopiot niistä
kirjallisena.
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11
Oikeus vaatia
tiedon
korjaamista

Rekisterinpitäjän on ilman aiheetonta viivytystä oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn
vaatimuksesta oikaistava, poistettava tai täydennettävä rekisterissä oleva, käsittelyn
tarkoituksen kannalta virheellinen, tarpeeton, puutteellinen tai vanhentunut
henkilötieto. Rekisterinpitäjän on myös estettävä tällaisen tiedon leviäminen, jos tieto
voi vaarantaa rekisteröidyn yksityisyyden suojaa tai hänen oikeuksiaan.
Tarkastusoikeuden toteuttamiseksi ja tiedon korjaamiseksi tulee ottaa yhteyttä
rekisteriä hoitavaan henkilöön.
Jos tiedon korjaamisesta tai tarkastusoikeuden toteuttamisesta kieltäydytään,
rekisteröidylle annetaan kirjallinen kieltäytymistodistus ja rekisteröidyllä on oikeus
saattaa asia tietosuojavaltuutetun ratkaistavaksi osoitteella: Tietosuojavaltuutetun
toimisto, PL 800, 00521 Helsinki.
Tietosuojavaltuutettu voi antaa rekisterinpitäjälle määräyksen tiedon korjaamisesta.

12
Muut
henkilötietojen
käsittelyyn
liittyvät oikeudet

