TIETOSUOJASELOSTE
Henkilötietolaki (523/1999) 10 § ja 24 §
Lue täyttöohjeet ennen rekisteriselosteen
täyttämistä. Käytä tarvittaessa liitettä.

1a
Rekisterinpitäjä

Laatimispäivä

11.5.2018

Nimi

Yksityismetsätalouden Työnantajat ry.
Osoite

Lönnrotinkatu 9 D 18 00120 HELSINKI
Muut yhteystiedot (esim. puhelin virka-aikana, sähköpostiosoite)

etunimi.sukunimi@yt-ry.fi
Nimi
2
Asiamies, Markus Tähkänen
Yhteyshenki- Osoite
lö rekisteriä Lönnrotinkatu 9 D 18 00120 HELSINKI
koskevissa
asioissa
Muut yhteystiedot (esim. puhelin virka-aikana, sähköpostiosoite)
markus.tahkanen@yt-ry.fi, 040 586 5947

3
Rekisterin
nimi

A) Yksityismetsätalouden Työnantajat ry:n www-sivut (extranet liittymä), Concrete 5
B) Mailchimp -sähköpostitusohjelma
C) Talenom-online kirjanpito ja palkkahallinto-ohjelma
4
A) Jäsenpalvelujen tuottaminen
Henkilötieto- - Jäsenkirjeet, työnantajan/urakanantajan sopimusmallit, työnantajan velvoitteisiin kuuluva
jen käsittelyn lakimateriaali ja ohjeistus
tarkoitus
B) Jäsenille suunnattu sähköposti
- Yhteinen sähköpostitus/tiedotus
C) Palkanmaksuun ja laskutukseen tarkoitettu ohjelma.
- Ulkoistettu palvelu (Talenom)

5
Rekisterin
tietosisältö

A) Oikeus sisäänkirjautumiseen käyttäjän itsensä tunnuksia pyytäessä. Käyttäjästä kerätään
seuraavat tiedot (nimi, sähköpostiosoite, ammattinimeke ja työnantajan nimi ja kirjautumiskerrat).
B) Henkilö lisätään sähköpostituslistalle hänen luvallansa. Rekisteri sisältää (nimen,
sähköpostiosoitteen, ammattinimikkeen ja työnantajan nimen).
C) Palkansaajan nimen, henkilötunnuksen, yhteystiedot, pankkiyhteystiedot sekä palkanmaksua
koskevat erittelytiedot. Jäsenyrityksen nimen, yhteystiedot, pankkiyhteystiedot sekä laskustusta
koskevan erittelyn.

6
A) Henkilöltä itseltään saadut tiedot
Säännönmu- B) Henkilöltä itseltään saadut tiedot
kaiset tieto- C) Henkilöltä itseltään saadut tiedot
lähteet

REKISTERISELOSTE

2

7
Tietojen
säännönmukaiset
luovutukset

A) Rekisterinpitäjä ei luovuta tietoja ulkopuoliselle ilman asianomaisen lupaa
B) Rekisterinpitäjä ei luovuta tietoja ulkopuoliselle ilman asianomaisen lupaa
C) Tietoja luovutetaan verohallinnolle, tapaturmavakuutusyhtiölle, eläkevakuutusyhtiölle, Kelaan,
ammattiyhdistysliittojen jäsenmaksurekisteriin ja työterveyshuoltoon.

8
Tietojen
siirto
EU:n tai
ETA:n
ulkopuolelle

Tietoja ei siirretä EU:n ulkopuolelle

9
Rekisterin
suojauksen
periaatteet

A Manuaalinen aineisto

Henkilöstöhallintoon liittyvä paperimuodossa oleva aineisto säilytetään lukituissa tiloissa ja
kaapeissa. Pääsy tietoihin on vain henkilöstöasioita hoitavilla henkilöillä.

B ATK:lla käsiteltävät tiedot

Conrete 5 alustalla oleva extranet palvelu sijaitsee Nebula Oy:n hallinnoimalla Cloud 9
palvelinalustalla, joka vastaa palvelimen suojauksesta. Verkkosivusto/-yhteys on erikseen suojattu
SSL-sertifikaatin mukaisesti.
Mailchimp-sähköpostitusohjelma on maailman laajuinen ja avoin. Rekisteri suojataan ja tietoihin
päästäkseen tulee olla käyttäjätunnus ja salasana. Tietojen suojauksesta vastaa palvelun tuottaja.
Palkanmaksu- ja laskutusohjelma ostetaan ostopalveluna Talenom Oy:ltä ja tietojen suojauksesta
vastaa ko. ostopalvelujen tuottaja.
10
Tarkastusoikeus

Rekisterissä olevalla on oikeus nähdä ja tarkastaa itseään koskevat rekisterissä olevat tiedot. Ennen
tietojen luovutusta rekisteröidyn henkilöllisyydestä varmistutaan.
Tarkistuspyyntö tehdään kirjallisena joko sähköpostitse tai omakätisesti allekirjoitetulla kirjeellä
lomakkeen kohdan 2 mainitulle yhteyshenkilölle.

11
Jokaisella on oikeus vaatia rekisterissä itseään koskevan virheellisen tiedon korjaamista tai
Oikeus vaatia poistamista.
tiedon
korjaamista Oikaisuvaatimus tulee tehdä kirjallisesti käyttäen tietosuojavaltuutetun toimiston rekisteritietojen
korjaamisvaatimus -lomaketta, joka löytyy osoitteesta www.tietosuoja.fi. Lomake toimitetaan joko
sähköpostitse tai kirjeellä tämän lomakkeen kohdan 2 yhteystietoihin.

12
Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Henkilön pyytäessään omia tietoja tarkastettavaksi, rekisteröidyt tiedot annetaan pääsääntöisesti
koneluettavassa muodossa.
Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle, jos rekisterinpitäjä ei ole noudattanut
toiminnassaan sovellettavaa tietosuojasääntelyä.

