Härkätien Puhelin Oy henkilöstöhallintarekisteri

1. Rekisterinpitäjä:
Härkätien Puhelin Oy (0135084-6)
Härkätie 733, 21490 Marttila
02-484 484, info@htp.fi

2. Rekisteristä vastaava henkilö:
Jonna Heikkilä, 02-484 48115, jonna.heikkila@htp.fi

3. Rekisterin nimi:
Härkätien Puhelin Oy:n henkilöstöhallintarekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn peruste:
Henkilötietojen käsittelyn perusteena on työsuhde, työharjoittelu tai luottamustehtävissä toimiminen.

5. Rekisterin tietosisältö:
Rekisterin tietosisältöön tallennetaan perustiedot (kuten nimi, henkilötunnus, sukupuoli, osoite,
puhelinnumero). Työsuhdetta koskevat tiedot (kuten alkamispäivä, tehtävä, lakisääteiset vapaat), koulutusja ammattitaitotiedot ja palkanlaskentatiedot (kuten tilinumero, pankki, palkka, palkkiot, palkkaryhmä,
luontoisedut, ammattiliiton jäsenyys).
Lisäksi työntekijä voi olla antanut seuraavat lisätiedot:
Työkokemustiedot, henkilökohtainen sähköpostiosoite, valokuva / valokuvat ja kehityskeskustelussa
ilmenevät tiedot. Em. tiedot voivat olla esimerkiksi työntekijään liittyviä sosiaalisia, kulttuurillisia tai
terveyteen liittyviä tietoja.

6. Säännönmukaiset tietolähteet:
Tiedot kerätään rekisteröidyltä itseltään.

7. Henkilötietojen luovutukset ja siirrot:

Rekisteriin tallennettuja henkilötietoja voidaan luovuttaa voimassa olevan lainsäädännön sallimalla ja
velvoittamalla tavalla tai rekisteröidyn suostumuksella.
Henkilötietoja ei luovuteta rekisterinpitäjän lukuun toimivien palvelun tuottajien ja yhteystyökumppanien
ulkopuolelle muuten, kuin sopimuksen, erillisen suostumuksen ja/tai nimenomaisten säädösten mukaan.
Tietoja ei siirretä EU/ETA:n talousalueen ulkopuolelle.

8. Rekisterin suojausperiaatteet
Työsuhderekisterin henkilötietoihin on pääsy nimetyillä henkilöillä. Tiedot on suojattu käyttäjätunnuksen ja
salasanan avulla. Manuaaliset tiedot säilytetään lukituissa kaapeissa. Työntekijöiden terveydentilaa koskevat
tiedot säilytetään erillään muista henkilötiedoista. Tietokannat on suojattu palomuureilla ja muilla teknisillä
keinoilla.
Rekisteröidyn kirjallisesta pyynnöstä tiedot poistetaan pysyvästi rekisteristä tai jos tietojen säilyttäminen ei
ole enää tarpeen niin ne poistetaan.

9. Rekisteröidyn oikeudet:
Oikeus saada pääsy tietoihin
Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on talletettu. Tarkastusoikeus
voidaan evätä laissa säädetyin perustein. Rekisteröity voi vaatia tietojen tarkastamista tämän dokumentin
kohdan 11. mukaisesti.
Oikeus vaatia tiedon oikaisemista
Rekisteröidyllä on oikeus vaatia virheellisen tiedon korjaamista. Korjauspyyntö tulee tehdä yksilöidysti
siten, että rekisterissä oleva virhe voidaan helposti havaita ja korjata oikealla tiedolla. Rekisteröity voi
vaatia tietojen oikaisemista tämän dokumentin kohdan 11. mukaisesti.
Oikeus vaatia tiedon poistamista
Rekisteröidyllä on oikeus vaatia tiedon poistamista. Rekisterinpitäjä voi poistaa vain ne tiedot
rekisteröidystä, joiden säilytysaika ei perustu voimassa olevaan asiakassuhteeseen tai lainsäädäntöön.
Rekisteröity voi vaatia tietojen poistamista tämän dokumentin kohdan 11. mukaisesti.
Oikeus vaatia tiedon käsittelyn rajoittamista
Rekisteröidyllä on oikeus vaatia tietojen käsittelyn rajoittamista esimerkiksi siinä tilanteessa, jossa
rekisteröity odottaa vastausta tietojensa oikaisemista tai poistamista koskevaan pyyntöön.
Oikeus vaatia tiedon siirtämiseksi järjestelmästä toiseen
Rekisteröidyllä on oikeus saada koneluettavassa muodossa sellaiset tiedot, jotka rekisteröity on itse
rekisterinpitäjälle toimittanut.

Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle
Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus toimivaltaiselle valvontaviranomaiselle, jos rekisterinpitäjä ei ole
noudattanut toiminnassaan soveltuvaa tietosuojasääntelyä.

10. Tietojen säilytys
Rekisterinpitäjä säilyttää henkilötietoja rekisterissä, kunnes peruste henkilötietojen käsittelylle päättyy.
Säilytysajoissa noudatetaan kulloinkin voimassaolevaa lainsäädäntöä.

11. Yhteydenotot
Rekisteriä ja rekisteröidyn oikeuksia koskevat pyynnöt tulee lähettää kohdassa kaksi mainitulle henkilölle.
Härkätien Puhelin Oy:llä on oikeus pyytää tarkennusta esitettyyn pyyntöön ja rekisteröidyn henkilöllisyys
voidaan tarpeen vaatiessa varmistaa ennen toimenpiteisiin ryhtymistä.

