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Tietosuojaseloste, Kunta- ja maakuntatalouden tietopalvelu, testiympäristö

1. Rekisterinpitäjä

2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

3. Tietosuojavastaava

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
ja oikeusperuste
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EU:n yleinen tietosuoja-asetus (EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON
ASETUS (EU) 2016/679) artikla 6 mukaisesti henkilötietojen käsittely perustuu rekisteröidyn antamaan suostumukseen henkilötietojensa käsittelyyn yhtä tai useampaa erityistä tarkoitusta varten.
Luodessaan käyttäjätunnukset Kunta- ja maakuntatalouden tietopalveluun, henkilö samalla antaa luvan tietojensa käyttöön tietopalvelussa ja siihen liittyvässä
viestinnässä sekä kuntien ja maakuntien taloustietojen muodostamiseen, toimittamiseen, yhdenmukaisuuteen tms. viranomaistoimintaan.
Henkilörekisteriin kirjautuneiden henkilöiden tiedot ovat niiden henkilöiden tietoja,
joille on myönnetty käyttäjätunnus Kunta- ja maakuntatalouden tietopalveluun.
Kerättäviä tietoja ovat: henkilön nimi, sähköpostiosoite ja organisaatio.
Käyttäjätunnuksella on oikeus taloustietojen lähettämiseen, taloustietojen tarkastamiseen ja niiden hyväksymiseen. Käyttäjätunnuksen haltijalle voidaan lähettää
sähköpostitse tietopalveluun liittyvää viestintää esim. ohjeistusta ja ajankohtaisia
tiedotteita.

5. Rekisterin tietosisältö

- sähköpostiosoite
- henkilön nimi
- organisaatio, y-tunnus
- käyttövaltuustiedot (katselija/ hyväksyjä/ kommentoija)
- oletuskieli

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Henkilötiedot saadaan rekisteröidyltä asiakkaalta itseltään rekisteröitymisen yhteydessä.

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Kunta- ja maakuntatalouden tietopalvelun Taloustietojen siirtopalvelu sekä Hyväksyntäpalvelu että Rekisteripalvelu välittävät keskenään käyttäjätietoa taloustietojen siirtojen yhteydessä. Henkilötietoja voidaan käyttää automatisoituun talousraportointiin liittyvään viestintään, tiedottamiseen, ohjeistukseen tai muuhun
kuntien ja maakuntien taloustietojen muodostamiseen, toimittamiseen, yhdenmukaisuuteen tms. viranomaistoimintaan. Valtiokonttori rekisterinpitäjänä hallinnoi
tietoja ja harkitsee tietojen luovutukset tapauskohtaisesti.
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8. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai
ETA:n ulkopuolella
9. Rekisterin suojauksen periaatteet

Palvelu sijaitsee Microsoftin Azure pilvipalvelussa Euroopan palvelukeskuksissa.
Tietoja ei luovuteta tai siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.
Rekisteri ei sisällä salassa pidettävää aineistoa.
Pääsy tietojärjestelmissä käsiteltäviin tietoihin on vain rekisterinpitäjän valtuuttamilla henkilöillä, joilla on salassapitovelvollisuus. Käyttöoikeuksien ajantasaisuus
tarkistetaan säännöllisesti ja turhat oikeudet poistetaan. Tietoverkko ja päätelaitteet, joilla rekisteri sijaitsee, on suojattu teknisin toimenpitein. Sovelluspalvelimet
sijaitsevat käyttöpalvelutoimittajan suojatuissa tiloissa.

10. Tietojen säilytysaika/ säilytysajan määräytymisen kriteerit

Testiympäristössä olevat tiedot säilytetään niin kauan kuin testiympäristö on käytössä. Tarkempi tietojen säilytysaika voidaan määritellään Kunta- ja maakuntatalouden tietopalvelun palvelukuvauksessa.

11. Tieto automaattisesta päätöksenteosta (esim. profilointi) sekä tiedot käsittelyyn liittyvästä logiikasta
ja sen vaikutuksista rekisteröidylle

Ei sisällä.
Tiedon perusteella määritellään, minkä organisaation taloustietoja rekisteröity
sähköpostiosoite pääsee käsittelemään.

12. Tarkastusoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa rekisterissä olevat tietonsa. Pyyntö tehdään
Valtiokonttorin sivuilta löytyvällä henkilötietojen tarkastuspyyntö-lomakkeella
(http://www.valtiokonttori.fi/fi-FI/Tietoa_Valtiokonttorista/Tietosuoja/Tietosuoja_Valtiokonttorissa(59063)).

13. Tiedon oikaiseminen
14. Oikeus vastustaa tietojen käsittelyä
15. Oikeus käsittelyn rajoittamiseen
16. Oikeus tietojen poistamiseen
17. Oikeus tehdä valitus
18. Muut mahdolliset oikeudet
19. Evästeiden käyttö

Jos rekisteröidyn käyttämästä tarkastusoikeudesta on kulunut vähemmän kuin
yksi vuosi, voi Rekisterinpitäjä periä tietojen antamisesta aiheutuvat hallinnollisiin
kustannuksiin perustuvan maksun.
Rekisteröidyllä on oikeus vaatia rekisterissä olevan itseään koskevan virheellisen
tiedon korjausta.
Valtiokonttori käsittelee henkilötietoja lakisääteisen tehtävän toteuttamiseksi (tai
mistä muusta syystä oikeutta ei ole), eikä rekisteröidyllä ole oikeutta vastustaa
tietojen käsittelyä.
Rekisteröidyllä on oikeus henkilötietojensa käsittelyn rajoittamiseen siten kuin
yleisen tietosuoja-asetuksen 18 artiklassa säädetään.
Valtiokonttori käsittelee henkilötietoja lakisääteisen tehtävän toteuttamiseksi (tai
mistä muusta syystä oikeutta ei ole), eikä rekisteröidyllä ole oikeutta saada tietojaan poistetuksi.
Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle, jos hän katsoo,
että hänen oikeuksiaan on rekisterinpitäjän toimesta loukattu.
Henkilötietoja ei käytetä eikä luovuteta käytettäväksi suoramainontaa, etämyyntiä
ja muuta suoramarkkinointia eikä markkina- ja mielipidetutkimusta eikä henkilömatrikkelia ja sukututkimusta varten.
Järjestelmässä käytetään evästeitä.
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