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 Ounastähti kehittämiskuntayhtymän luottamushenkilörekisteri 
 

1. Rekisterinpitäjä  Ounastähti kehittämiskuntayhtymä                              Y1828127-7 
 Osoite: Muuskonranta 1, 96800 Rovaniemi 
 Puhelin: 0400 696 834 

2. Rekisterin 
vastuuhenkilö 

 Heli Välikangas, toimitusjohtaja 

3. Rekisterin 
yhteyshenkilö 

 Heli Välikangas toimitusjohtaja 
 Puhelin: 0400 696 834 
 Sähköpostisoite: heli.valikangas@ounastahti.fi 
 Osoite: Muuskonranta 1, 96800 Rovaniemi 

4. Organisaation 
nimittämä 
tietosuojavastaava 

Heli Välikangas toimitusjohtaja 
Puhelin: 0400 696 834 
Sähköpostisoite: heli.valikangas@ounastahti.fi 
Osoite: Muuskonranta 1, 96800 Rovaniemi 

5. Henkilötietojen 
käsittelyn tarkoitus ja 
käsittelyn oikeusperuste 

Käsittely on tarpeen luottamushenkilöiden palkkioiden maksua ja yhteydenpitoa 
varten. 
 
Henkilötietojen käsittelyn oikeusperusteina ovat Euroopan parlamentin ja 
neuvoston asetus 2016/679 koskien tietosuojaa. Käsittelyn lainmukaisuus 
perustuu artiklan 6 kohtaan c. 

6. Rekisterin tietosisältö, 
kuvaus rekisteröityjen 
ryhmistä ja 
henkilötietoryhmistä 

Nimi 
Yhteystiedot 
Tilitiedot palkkionmaksua varten: 
Henkilötunnus (salainen) 
IBAN-tilinumero (salainen) 
BICpankkitunniste (salainen) 

7. Henkilötietojen 
tietolähteet 

Rekisterinpitäjä saa tiedot rekisteröidyltä itseltään: lomake tai henkilön 
mahdollisesti muilla tavoin antama tieto. 

8. Henkilötietojen 
luovutukset - 
henkilötietojen 
vastaanottajat 

Luovutamme tietoja tilitoimistolle palkkioiden maksua varten sekä  
ennakonpidätystä varten Verohallinnolle. Tietoja ei luovuteta muihin tarkoituksiin. 
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9. Tietojen siirto EU tai 
ETA ulkopuolelle/ 
kolmansiin maihin 

Henkilötietoja ei siirretä Euroopan Unionin tai Euroopan talousalueen 
ulkopuolelle.  

10. Tietojen säilytysajat Tiedot säilytetään manuaalisesti arkistoituna 10 vuotta. 
Tiedot säilytetään 6 kk asiakkuuden päättymisestä. 

11. Tietojen suojauksen 
periaatteet 

Asiakasta koskevia tietoja käsittelevillä työntekijöillä on lakisääteinen 
vaitiolovelvollisuus. Salassapito- ja vaitiolovelvollisuus jatkuu palvelussuhteen 
päättymisen jälkeenkin. 
Rekisterin tietoturvallisuus sekä henkilötietojen luottamuksellisuus, eheys ja 
käytettävyys varmistetaan asianmukaisin teknisin ja organisatorisin toimenpitein. 
 
Rekisteriin sähköisesti tallennetut tiedot ja manuaaliset tiedot on suojattu niin, 
että niitä pääsee katsomaan vain siihen oikeutettu henkilö, manuaaliset tiedot 
säilytetään lukituissa tiloissa. Jokainen käyttäjä hyväksyy tietojen ja 
tietojärjestelmien käyttöä ja salassapitoa koskevan sitoumuksen ennen tietojen 
käyttöä. 

REKISTERÖIDYN 
OIKEUDET  

Pyyntö tulee tehdä kirjallisena rekisterinpitäjän yhteyshenkilölle, 
heli.valikangas@ounastahti.fi 

12. Rekisteröidyn 
tarkastusoikeus (artikla 
15) 

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkastaa, mitä tietoja hänestä on 
rekisterissä. Lisäksi rekisteröidyllä on oikeus saada häntä koskevat 
henkilötiedot, jotka hän on toimittanut rekisterinpitäjälle, jäsennellyssä, yleisesti 
käytetyssä ja koneellisesti luettavassa muodossa. 

13. Oikeus vaatia tiedon 
korjaamista (artikla 16) 

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia, että rekisterinpitäjä oikaisee ilman aiheetonta 
viivytystä rekisteröityä koskevat epätarkat ja virheelliset henkilötiedot. 
Muutosehdotukset tehdään kirjallisesti rekisterinpitäjälle. 

14. Oikeus tehdä valitus 
valvontaviranomaiselle 
(artikla 77) 

Jos rekisteröity katsoo, että häntä koskevien henkilötietojen käsittelyssä rikotaan 
soveltuvaa tietosuojasääntelyä tai oikeuksien toteuttamisesta kieltäydytään, 
annetaan asiakkaalle kirjallinen vastaus kieltäytymisen perusteesta. Asiakkaalla 
on oikeus saattaa asia tietosuojavaltuutetun ratkaistavaksi osoitteella: 
Tietosuojavaltuutetun toimisto, PL 800, 00531 Helsinki. 
Tarkempi ohjeistus valituksen tekemiseen löytyy tietosuojavaltuutetun toimiston 
internet-sivuilta https://tietosuoja.fi/etusivu . 

https://tietosuoja.fi/etusivu
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15. Oikeus saada tieto 
tietoturvaloukkauksesta 
(artikla 34) 

Rekisteröidyllä on oikeus saada tieto rekisterinpitäjältä ilman aiheetonta 
viivytystä, kun henkilötietojen tietoturvaloukkaus todennäköisesti aiheuttaa 
korkean riskin luonnollisten henkilöiden oikeuksille ja vapauksille. 

16. Muut henkilötietojen 
käsittelyyn liittyvät 
oikeudet (17-22 artikla) 

- 
 

 


	 Ounastähti kehittämiskuntayhtymän luottamushenkilörekisteri

