TIETOSUOJASELOSTE
Lue täyttöohjeet ennen rekisteriselosteen
täyttämistä. Käytä tarvittaessa liitettä.

Henkilötietolaki (523/1999) 10 ja 24§
Laatimispäivä

9.2.2018
1a
Rekisterinpitäjä

Nimi (y-tunnus)

Suomen Kuntaliitto Ry (0926151-4)
Osoite

PL 200, 00101 Helsinki (Käyntiosoite Toinen Linja 14)
Muut yhteystiedot (esim. puhelin virka-aikana, sähköpostiosoite)

09 77111
2
Yhteyshenkilö rekisteriä
koskevissa
asioissa

Nimi

Anna-Mari Jaanu
Osoite

Toinen linja 14, 00530 Helsinki
Muut yhteystiedot (esim. puhelin virka-aikana, sähköpostiosoite)

anne-mari.jaanu@kt.fi
3
Tietosuojavastaava
rekisteriä
koskevissa
asioissa
4
Rekisterin
nimi
5
Henkilötietojen käsittelyn
tarkoitus ja
lainmukaisuus

Nimi, yhteystiedot

Vesa Nyman
yhteystiedot

vesa.nyman@fcg.fi
Kunteko-ohjelman asiakasrekisteri
Kunteko-ohjelmatoimisto kerää kuntaorganisaatioita ja niissä työskenteleviä
henkilöitä koskevia tietoja. Yhteystietoja kerätään asiakassuhteen hoitoon,
ylläpitämiseen ja tiedottamiseen, palautteen saamiseksi tilaisuuksista sekä
Kunteko-ohjelman palvelujen (sparraus, valmennus, verkostot, tilaisuudet)
toteuttamiseksi.
Rekisterin ylläpitämisen ja luonnollisten ja oikeushenkilöiden tietojen käsittelyn
tarkoitus on myös osallistujatietojen seuranta ja tilastointi ohjelman tulosten
esittelyä ja raportointia varten.
EU:n komission hyväksymän Suomen ohjelma-asiakirjan mukaista rahoituksen
kohdentumista sekä ohjelman-asiakirjassa Suomelle asetettujen tavoitteiden
toteutumista seurataan keräämällä tietoja projekteihin osallistuneista henkilöistä.
Tämän vuoksi Euroopan sosiaalirahaston rahoittamien hankkeiden kohteena
olevien toimenpiteiden osallistujina olevien henkilöiden tiedot kerätään ESR
Henkilö -rekisteriin. Kunteko-ohjelma saa rahoituksen Euroopan
sosiaalirahastosta, mikä velvoittaa henkilötietojen keräämisen. Tietoja kerätään
sparraukseen, valmennukseen ja verkoston työpajoihin osallistuneista
henkilöistä. Tietoja käsitteleviä henkilöitä sitoo vaitiolovelvollisuus.
ESR-asetuksesta 1304/2013 ja yleisasetuksesta 1303/2013 tuleva sitova velvoite
antaa oikeuden kerätä ja käsitellä henkilöitä koskevia tietoja. Tietojen keräämistä
varten Työ- ja elinkeinoministeriö on toteuttanut ESR Henkilö –nimisen
järjestelmän yleisasetuksen 1303/2013 1 125 artiklan kohtien 2 a, d ja e
mukaisesti. ESR Henkilö –järjestelmä on osa Suomen hallintoviranomaisen EURA
2014 –tietojärjestelmää. ESR Henkilö -järjestelmästä on laadittu rekisteriseloste.
https://www.eura2014.fi/hakija/esrheti?2

1

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013R1303&from=FI
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6
Rekisterin
tietosisältö ja
tietosisällön
suunniteltu
säilytysaika

Henkilötietoja sisältäviin tiedostoihin tallennetaan seuraavia tietoja:
- etu- ja sukunimi
- titteli/tehtävänimike
- työnantajan nimi
- sähköpostiosoite
- puhelinnumero
Lisäksi ESR Henkilö -lomakkeilla kerätään ja tallennetaan ESR Henkilö-rekisteriin
seuraavia tietoja:
 etu- ja sukunimi
 syntymäaika
 yhteystiedot
 sukupuoli
 työmarkkina-asema
 koulutustaso
 kotitalouden tilanne
 muut taustatekijät
Kunta-alan organisaatioilta kerätään lisäksi seuraavia tietoja:
- organisaation nimi
- organisaation y-tunnus
Yleisasetuksen 1303/2013 mukainen tietojen säilytysvelvoite on laaja ja
huomattavan pitkäkestoinen. Tietoja säilytetään 1.1.2031 saakka.

7
Säännönmukaiset
tietolähteet

Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan rekisteröidyltä itseltään silloin, kun
henkilö ilmoittautuu Kunteko-ohjelman tapahtumiin, sparrauksiin, valmennuksiin
ja verkostoihin sähköisten tapahtumanhallinta- tai ilmoittautumisjärjestelmien
kautta. Mahdollisesti ilmoittautumisia voi saapua myös sähköpostitse. ESR
Henkilö -järjestelmään tallennettavat tiedot saadaan henkilöltä lomakkeella
silloin, kun hän osallistuu sparraukseen, valmennukseen, verkostoihin tai muihin
tilaisuuksiin.
Rekisteröidylle annetaan ilmoittautumisen yhteydessä tieto siitä, että häntä
koskevia tietoja kerätään ja käsitellään henkilörekisteriin.

8
Tietojen
säännönmukaiset luovutukset

Osallistujalistat toimitetaan Kunteko-ohjelman maksatushakemuksen yhteydessä
Kunteko-ohjelman rahoittajalle eli Hämeen Elinkeino-, liikenne- ja
ympäristökeskukselle.

9
Tietojen siirto EU:n tai
ETA:n ulkopuolelle
10
Rekisterin
suojauksen
periaatteet

Tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

Ohjelman auditoinnin yhteydessä Hämeen ELY-keskuksella tai EU-komission
viranomaisella on mahdollisuus katselmoida osallistujatietoja, joita ei kuitenkaan
luovuteta heille.

A Manuaalinen aineisto

Osallistujalistat ja ESR Henkilö -lomakkeet säilytetään kulunvalvotuissa tiloissa
suljetussa kaapissa.
B ATK:lla käsiteltävät tiedot

Sähköisiin tapahtumanhallinta- ja ilmoittautumisjärjestelmiin tallennettuja tietoja
voivat nähdä vain ohjelmatoimiston henkilöt. Järjestelmistä otetaan tietoja Excelja Word-muodossa, jotka tallennetaan yhteiskäyttöiselle levyasemalle, jonne on
rajoitettu näkyvyys vain Kuntekon ohjelmahenkilöstöllä.
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ESR Henkilö –järjestelmään tallennetut tiedot voi nähdä ainoastaan
hanketoteuttajan organisaatiossa tietojen tallennukseen oikeutettu käyttäjä vain
kyseisen hankkeen osalta.
11
Tarkastusoikeus
12
Oikeus vaatia tiedon
korjaamista
13
Muut henkilötietojen
käsittelyyn
liittyvät
oikeudet

Henkilöllä on oikeus tarkistaa tietonsa.
Henkilöllä on oikeus vaatia tiedon korjaamista ohjelmahenkilöstön kautta.

Henkilö voi pyytää tietonsa poistettavaksi ohjelmahenkilöstöltä.
Rekisteröidyllä on oikeus pyytää henkilötietojen käsittelyn rajoittamista tai
vastustaa käsittelyä. Rekisteröidyllä on myös oikeus pyytää rekisterinpitäjää
siirtämään tietonsa järjestelmästä toiseen.
Rekisteröidyllä on myös oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle.
Henkilötietojen antaminen ei ole lakisääteinen tai sopimukseen tai sopimuksen
tekemiseen perustuva vaatimus. Rekisteröidyn ei ole pakko toimittaa
henkilötietoja ja näiden tietojen antamatta jättäminen ei aiheuta seuraamuksia.

