
DIABETESLIITON PALKKA- JA HENKILÖSTÖHALLINNON REKISTERIN TIETOSUOJASELOSTE

EU:n tietosuoja-asetus, artiklat 13 ja 14

Päivityspvm. 23.5.2018
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2. Yhteystiedot rekisteriin Tietosuojavastaava Sari Koski

liittyvissä asioissa Näsilinnankatu 26

33200 Tampere

puh. 050 310 6600

tietosuoja(at)diabetes.fi

3. Rekisterin nimi Suomen Diabetesliitto ry:n palkka- ja henkilöstöhallinon rekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn Palkkahallinnon palveluiden mahdollistaminen; palkan ja palkkioiden sekä

tarkoitus / rekisterin apurahojen laskenta ja maksatus oikea-aikaisena sekä palkkalaskentatietojen

käyttötarkoitus vastaanottaminen ja välittäminen eri sidosryhmille. Matkalaskujen maksatus.

Henkilöstö-, palkka- ja palvelussuhdeasioiden suunnittelu, ylläpito, seuranta

ja tilastointi sekä työnantajan lakisääteisten ja vapaaehtoisten tehtävien

hoitaminen.

Henkilöstöhallinnon palveluihin liittyvien tukipyyntöjen tai muun asiakas-

palvelun toteuttaminen.

Rekisterin käyttö perustuu asiakkaan ja Suomen Diabetesliitto ry:n väliseen

palvelusopimukseen.

Rekisteriä käyttävät tietojärjestelmät:

Sonet

Nepton

OpusCapita

5. Rekisterin tietosisältö Rekisteri sisältää tiedot työ-/toimeksiantosuhteessa olevista/olleista henkilöistä:

palkansaajat, palkkionsaajat, apurahansaajat, luottamushenkilöt, ulkopuoliset

ei työsuhteessa olevat käyttäjät

Rekisteriin voidaan tallentaa:

 - Henkilön yksilöintitiedot (henkilön nimi (kutsumanimi + virallinen nimi + entinen

nimi)), henkilönumero, henkilötunnus, osoitetiedot, sähköposti, puhelinnumerot,

äidinkieli

 - Työsuhteen tiedot (tehtävänimike, työsuhteen alkupäivämäärä)

 - Koulutustiedot

 - Palvelussuhdetiedot muutoksineen

 - Kustannuspaikkatiedot

 - Palkkatiedot

 - Eläketiedot

 - Ay-tiedot, jos ilmoitettu

 - Vero-ja pankkitiedot

 - Loma, lomarahavapaa, sairausloma ja muut poissaolotiedot

 - Palkkatapahtumatiedot

 - Työmatkatiedot (matkakulut, matkan tarkoitus yms.)

 - Kehityskeskustelutiedot

6. Säännönmukaiset Työnantajan edustajalta: työsopimukset (henkilön perustiedot ja kaikki työ-

tietolähteeet suhteeseen liittyvät tiedot)

Henkilöltä itseltään: nimi-, osoite- ja muut muutokset päivitetään henkilön omasta 

ilmoituksesta palvelussuhteen aikana

Toisista järjestelmistä: joita rekisterinpitäjä itse ylläpitää (esim. Nepton)

Viranomaisilta: veroprosentiin liittyvät tiedot (sähköinen siirto), ulosottopäätökset

7. Säännönmukaiset Tietoja luovutetaan ainoastaan lain ja säädösten mukaisesti mm. seuraavasti:

tietojen luovutukset ja  - Verottajalle (verottajan vaatimat tiedot)
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tietojen siirto EU:n tai  - Jakajapankille(palkanmaksuaineisto, henkilötasolla)

Euroopan talousalueen  - Ammattiliitoille ( perityt jäsenmaksut)

ulkopuolelle  - Ulosottoviranomaisille (perityt ulosotot)

 - Eläkelaitoksille (perityt eläkemaksut + henkilön palavelussuhteeseen liityvät

tiedot

 - Tilastokeskukselle ( henkilötasolla)

 - Elinkeinoelämän keskusliitolle (henkilötasolla)

 - Vakuutusyhtiölle (vakuutukseen liittyvät tiedot ja vuosi-ilmoitukset)

 - Kansaneläkelaitokselle (tarvittavat poissaoloihin liittyvät tiedot)

 - Viranomaiselle esim. palkkatukeen liittyvät tiedot

 - Työterveyshuoltoon

 - Henkilölle itselleen (ansioerittelyt, työtodistukset)

Rekisterin tietoja voidaan toimittaa tilintarkastusta ja auditointia varten

kolmansille osapuolille.

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

8. Rekisterin ylläpitojärjestelmät A.  Manuaalinen aineisto

ja suojauksen periaatteet Manuaallisesti käsiteltävät, rekisteröityjen tietoja sisältävät asiakirjat säilytetään

lukituissa tiloissa siten, että asiattomilta on niihin pääsy estetty. Kaikkia

käsittelijöitä sitoo vaitiolovelvollisuus.

Rekisteristä voidaan tarvittaessa ottaa paperitulosteita, jotka tuhotaan

käyttötarpeen päätyttyä.

B.   Sähköinen aineisto

          - Nepton työajanseuranta

          - OpusCapita pankkiohjelma

Rekitserit on suojattu käyttäjätunnuksin ja salasanoin, sekä erilaisin teknisin

suojauksin. Henkilöstöhallinnon ohjelmien henkilökohtaiset käyttäjätunnukset

ja salasanat luovutetaan käyttöoikeuksien myöntämisen yhteydessä.

Käyttöoikeudet annetaan työtehtävien perusteella ja se päättyy henkilön

siirtyessä pois niistä tehtävistä, joita varten käyttöoikeus on annettu.

9. Henkilötietojen Henkilötiedon käsittelyyn ei liity profilointia. Automaattista käsittelyä voidaan

automaattinen käsittely tehdä käyttöoikeuksien hallinnointiin ja yhteydenottojen mahdollistamiseen.

10.  Rekisteröidyn oikeudet ja Rekisteröidyn oikeudet määräytyvät EU:n tietosuoja-asetuksen mukaan:

oikeuksien toteuttaminen  - tietojen tarkastusoikeus

 - tietojen korjaaminen ja poistaminen

 - tietojen käsittelyn rajoittaminen

 - tietojen siirto-oikeus: rekisteröidyllä on oikeus saada itseään koskevat

tiedot yleisesti käytössä olevassa siirtomuodossa.

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää rekisterinpitäjää poistamaan itseään

koskevat tiedot, elle käsittelylle ole muuta laillista perustetta.

Oikeutta ei kuitenkaan ole, jos tietojen käsittely on tarpeen rekisterinpitäjään

sovellettavan unionin tai jäsenvaltion lainssädäntöön perustuvan,

käsittelyä edellyttävän lakisääteisen velvoitteen noudattamiseksi

(asetuksen jakso 3, artikla 17, kohta 3 b).

Rekisteröidyn oikeuksiin liittyvät pyynnöt lähetetään ensisijaisesti sähköpostitse osoitteeseen

tietosuoja(at)diabetes.fi 

tai postitse: Suomen Diabetesliitto ry, Tietosuoja,

Näsilinnankatu 26, 33200 Tampere
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