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1. Rekisterinpitäjä

Isonkyrön kunta / Tarkastuslautakunta
Pohjankyröntie 136
61500 Isokyrö
isokyro@isokyro.fi

2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa kysymyksissä

Hallintosihteeri
Hanna Viljanmaa
p. 050 4779714
hanna.viljanmaa@isokyro.fi

3. Tietosuojavastaava

Insinööri
Jukka Kosonen
p. 050-3564174
jukka.kosonen(at)isokyro.fi

4. Rekisterin nimi

Sidonnaisuusrekisteri
Kuntalain 84 §:n mukainen sidonnaisuusrekisteri

5. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja oikeusperusta

Henkilötietoja käsitellään kuntalain 84 §:n perusteella. 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.

6. Rekisterin
tietosisältö

Henkilöpiiri: Kunnanhallituksen ja maankäyttö- ja rakennuslaissa
(132/1999) tarkoitettuja tehtäviä hoitavan toimielimen jäsenet ja varajäsenet, valtuuston ja lautakunnan puheenjohtaja ja varapuheenjohtajat,
kunnanjohtaja, pormestari ja apulaispormestari sekä kunnanhallituksen
ja lautakunnan sekä jaostojen esittelijät.
Kunnanhallituksen ja maankäyttö- ja rakennuslaissa (132/1999) tarkoitettuja tehtäviä hoitavan toimielimen jaoston jäsenet ja varajäsenet,
muiden lautakuntien jaostojen puheenjohtajat ja varapuheenjohtajat.
Tietosisältö: Yllä mainittujen henkilöiden kuntalain 84 §:ssa tarkoitetut
luottamus- ja virkatehtävän hoitamisen kannalta merkitykselliset sidonnaisuudet: johtotehtävät ja luottamustoimet elinkeinotoimintaa harjoittavissa yrityksissä ja muissa yhteisöissä, merkittävä varallisuus ja muut
sidonnaisuudet, joilla voi olla merkitystä luottamus- tai virkatehtävien
hoitamisessa.

7. Säännönmukaiset tietolähteet

Ilmoitusvelvollisten tekemät sidonnaisuusilmoitukset
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8. Tietojen
säännönmukaiset luovutukset

Sidonnaisuusilmoitus tehdään kuntalain 84 §:n mukaan tarkastuslautakunnalle, joka valvoo ilmoitusvelvollisuuden noudattamista ja saattaa ilmoitukset valtuuston tiedoksi. Kuntalain mukaan kunnan on pidettävä
sidonnaisuuksista rekisteriä yleisessä tietoverkossa, jollei salassapitoa
koskevista säännöksistä muuta johdu.
Rekisteritietoja ei luovuteta suoramarkkinointiin, markkina- ja mielipidetutkimukseen, henkilömatrikkeliin tai sukututkimukseen.

9. Tietojen siirto EU:n tai
ETA:n ulkopuolelle

Tietoja pidetään nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Ei muita siirtoja
EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

10. Rekisterin
suojauksen
periaatteet

Rekisterin tietojen muokkaus on mahdollista vain tunnistautuneille käyttäjille käyttäen TUPAS-tunnistautumista. Rekisterin käyttäminen on
mahdollista vain salatun HTTPS-yhteyden avulla.
Rekisteriä ylläpidetään turvallisissa konesaleissa, jossa on erillinen
pääsynvalvonta.

11. Rekisterin säilytys, arkistointi ja hävittäminen

Tiedot poistetaan järjestelmästä, kun käyttöoikeus loppuu.

12. Tarkastusoikeus

Asiakkaalla on oikeus tutustua ja nähdä itseään koskevat asiakastiedot
ja niiden käsittelytiedot sekä pyynnöstä saada niistä kopiot.

13. Oikeus vaatia tiedon
korjaamista

EU:n Yleisen tietosuoja-asetuksen (Jakso 3) mukaan rekisterinpitäjän
on ilman aiheetonta viivytystä oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn vaatimuksesta oikaistava, poistettava tai täydennettävä rekisterissä oleva,
käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellinen, tarpeeton, puutteellinen tai
vanhentunut henkilötieto.
Rekisterinpitäjän on myös estettävä tällaisen tiedon leviäminen, jos tieto
voi vaarantaa rekisteröidyn yksityisyyden suojaa tai hänen oikeuksiaan.
Rekisteröity voi pyytää tiedon korjaamista rekisterin yhteyshenkilöltä tai
vastuuhenkilöltä. Korjauspyyntö tulee tehdä omakätisesti allekirjoitetulla kirjallisella pyynnöllä. Pyynnössä tulee yksilöidä, mitä tietoja vaaditaan korjattavaksi ja millä perusteella. Korjaaminen toteutetaan viivytyksettä.
Virheen korjaamisesta ilmoitetaan sille, jolta virheelliset tiedot on saatu
tai jolle tiedot on luovutettu.
Mikäli pyyntöön ei suostuta, annetaan asiasta rekisteröidylle kirjallinen
todistus, jossa mainitaan ne syyt, joiden vuoksi vaatimusta ei ole hyväksytty. Rekisteröity voi saattaa asian tietosuojavaltuutetun ratkaistavaksi
osoitteella: Tietosuojavaltuutetun toimisto, PL 800, 00521 Helsinki.

Isonkyrön kunta
Pohjankyröntie 136
61500 ISOKYRÖ

Vaihde: (06) 470 1111
ma-pe klo 9.00–15.00
isokyro@isokyro.fi

Y-tunnus 0178131-2
www.isokyro.fi

TIETOSUOJASELOSTE
Isonkyrön kunta
Pohjankyröntie 136

Laadittu 22.1.2021

61500 ISOKYRÖ

Päivitetty 25.11.2021

14. Muut henkilötietojen
käsittelyyn liittyvät oikeudet
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Tämä tietosuojaseloste on luotu asiakkaan informointia varten. Tietosuojaseloste on nähtävillä asianosaisessa toimintayksikössä/palvelualueella.
EU:n Yleinen tietosuoja-asetus (679/2016) artiklat 12–14.

Isonkyrön kunta
Pohjankyröntie 136
61500 ISOKYRÖ

Vaihde: (06) 470 1111
ma-pe klo 9.00–15.00
isokyro@isokyro.fi

Y-tunnus 0178131-2
www.isokyro.fi

