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Henkilötietolaki (523/99) 10§ ja 24§ ja EU:n yleinen
tietosuoja‐asetus 2016/679
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1. Rekisterinpitäjä

Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä, Riveria
Tarkastuslautakunta
PL 70 (Tulliportinkatu 3), 80101 Joensuu
puh. 013 244 200 (vaihde)

2. Rekisterin
yhteyshenkilö

Sisäinen tarkastaja Tuomo Hurskainen, puh. 050 344 9860

3. Tietosuojavastaavan
yhteystiedot
4. Rekisterin nimi
5. Henkilötietojen
käsittelyn tarkoitus/
rekisterin käyttötarkoitus

Sähköpostiosoite: etunimi.sukunimi@riveria.fi
Tietosuojavastaava Aija Karvinen, puh. 050-311 5821
tietosuojavastaava@riveria.fi
Sidonnaisuusrekisteri
Kunnan luottamushenkilön ja viranhaltijan on tehtävä
sidonnaisuusilmoitus johtotehtävistään sekä luottamustoimistaan
elinkeinotoimintaa harjoittavissa yrityksissä ja muissa yhteisöissä,
merkittävästä varallisuudestaan sekä muistakin sidonnaisuuksista, joilla
voi olla merkitystä luottamus- ja virkatehtävien hoitamisessa.
Sidonnaisuusilmoitus tehdään tarkastuslautakunnalle, joka valvoo
ilmoitusvelvollisuuden noudattamista ja saattaa ilmoitukset valtuuston
tiedoksi. Kunnan on pidettävä sidonnaisuuksista rekisteriä yleisessä
tietoverkossa, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu.
Peruste:
Kuntalaki (410/2015, 84 §)
Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymän hallintosääntö 1.1.2018

6. Rekisterin tietosisältö

7. Säännönmukaiset
tietolähteet
8. Tietojen luovutukset ja
siirrot

Henkilöpiiri:
Yhtymähallituksen jäsenet ja varajäsenet, valtuuston ja
tarkastuslautakunnan puheenjohtaja ja varapuheenjohtajat,
kuntayhtymän johtaja sekä hänen varahenkilö.
Tietosisältö:
Yllä mainittujen henkilöiden kuntalain 84 §:ssä tarkoitetut luottamusja virkatehtävän hoitamisen kannalta merkitykselliset sidonnaisuudet:
johtotehtävät ja luottamustoimet, eli elinkeinotoimintaa harjoittavissa
yrityksissä ja muissa yhteisöissä, merkittävä varallisuus ja muut
sidonnaisuudet, joilla voi olla merkitystä luottamus tai virkatehtävien
hoitamisessa.
Ilmoitusvelvollisten tekemät sidonnaisuusilmoitukset.
Sidonnaisuusilmoitus tehdään kuntalain 84 §:n mukaan
tarkastuslautakunnalle, joka valvoo ilmoitusvelvollisuuden
noudattamista ja saattaa ilmoitukset valtuuston tiedoksi.
Kuntalain mukaan kunnan on pidettävä sidonnaisuuksista rekisteriä
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yleisessä tietoverkossa, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä
muuta johdu.
9. Rekisterin
ylläpitojärjestelmät ja
suojauksen periaatteet

10. Rekisteröidyn oikeudet

Tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.
Sähköisessä muodossa olevat tiedot säilytetään koulutuskuntayhtymän
palvelimella, jonka teknisestä tietoturvasta ja tietojen asiallisesta
säilytyksestä huolehtii organisaation tietohallinto. Rekisterin
käyttäminen on mahdollista vain salatun https-yhteyden avulla.
Luottamushenkilön / viranhaltijan on mahdollista täydentää ja korjata
tekemäänsä sidonnaisuusilmoitusta kirjautumalla henkilökohtaisella
tunnuksella järjestelmään.
Rekisteröidyn oikeudet määräytyvät EU tietosuoja-asetuksen artiklojen
15-22 mukaan:
-tietojen tarkastusoikeus
-tietojen korjaaminen ja poistaminen
-tietojen käsittelyn rajoittaminen
-tietojen siirto-oikeus
-vastustamisoikeus
Yhteishenkilö rekisteröidyn oikeuksiin liittyvissä asioissa on
tietosuojavastaava

