TIETOSUOJASELOSTE
EU:n yleinen tietosuoja-asetus (2016/679)
Informointi rekisteröidylle
Keski-Suomen sairaanhoitopiiri

1. Rekisterin nimi

Henkilöstötiedot Keski-Suomen hyvinvointialueen valmistelua
varten.

2. Rekisterinpitäjä
Keski-Suomen sairaanhoitopiirin kuntayhtymä
Y-tunnus 0215978-7
Hoitajantie 3
40620 Jyväskylä
puh. 014 269 1811 (puh.keskus)
(Keski-Suomen Hyvinvointialueen VATEn
päätökseen/valtuutukseen perustuen.)
3. Rekisteristä
vastaava henkilö

Nieminen Marjut, palvelussuhdejohtaja
Keski-Suomen sairaanhoitopiiri
Hoitajantie 3
40620 Jyväskylä
puh. 014 269 1811 (puh.keskus)

4. Yhteyshenkilö
rekisteriasioissa

Tarja Ahlberg, HR IT asiantuntija
Keski-Suomen sairaanhoitopiiri
Hoitajantie 3
40620 Jyväskylä
puh. 014 269 1811 (puh.keskus)

5. Tietosuojavastaavan
yhteystiedot

Tietosuoja@ksshp.fi
puh. 014 269 1756

6. Rekisterin tietosisältö
Rekisteröityjen ryhmät: Keski-Suomen sairaanhoitopiirin ja muiden
Keski-Suomen hyvinvointialueen sote -henkilöstö sekä
pelastuslaitoksen henkilöstö.
Tietosisältö: Kerättäviä tietoja ovat muun muassa henkilömäärä,
palkkakustannukset ja lomapalkkavelka, toimintatavat
palvelussuhdeasioissa, henkilöittäin palvelussuhdetiedot, joihin
kuuluvat muun muassa hetu, nimi, tehtävänimike, tutkintotiedot ja
muut tarkat palkka- ja palvelussuhdetiedot, jne.

7. Säännönmukaiset
tietolähteet

Hyvinvointialueelle siirtyvien organisaatioiden henkilöstörekisterit.

8. Henkilötietojen
käsittelyn tarkoitus

Organisaatioiden lakisääteisen velvoitteen toteuttaminen
hyvinvointialueen valmistelussa.

9. Käsittelyn
oikeusperuste

Organisaatioiden lakisääteisen velvoitteen toteuttaminen.
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Lakiin sosiaali- ja terveydenhuoltoa ja pelastustoimea koskevan
uudistuksen toimeenpanosta ja sitä koskevan lainsäädännön
voimaanpanosta.
10. Henkilötietojen
luovutukset

11. Tietojen luovutus EU:n
tai Euroopan
talousalueen
ulkopuolelle
12. Henkilötietojen
profilointi ja
automaattinen
päätöksenteko
13. Rekisterin suojauksen
periaatteet

Ei luovuteta organisaatioiden ulkopuolelle.
Keski-Suomen hyvinvointialueen valmistelusta vastaavat nimetyt
vastuuhenkilöt.

Rekisterinpitäjä ei luovuta tietoja Euroopan unionin tai Euroopan
talousalueen ulkopuolelle.

Profilointia tai automaattista päätöksentekoa ei tämän
henkilörekisterin kautta tapahdu.

Henkilörekisteri on suojattu asiattomalta pääsyltä erilaisin teknisin
ja organisatorisin keinoin ja järjestelyin. Henkilötietoja käsittelevät
ainoastaan tehtävään nimetyt henkilöt. Tiedoston käsittelyyn
annetaan henkilökohtaiset oikeudet ja järjestelmiin kirjaudutaan
henkilökohtaisella salasanalla ja käyttäjätunnuksella.
Säilytysajat: Rekisteri säilytetään vain sen aikaa, kun tiedot
henkilöstöstä on siirretty hyvinvointialueen henkilöstörekisteriin.

14. Pääsy itseään
koskeviin
henkilötietoihin
/tarkastusoikeus

Jokaisella on salassapitosäännösten estämättä oikeus tarkastaa,
mitä tietoja hänestä on henkilörekisteriin talletettu tai, ettei
rekisterissä ole häntä koskevia tietoja. Tarkastusoikeus on
henkilökohtainen.
Tietopyynnöt on esitettävä rekisterinpitäjälle kirjallisena.
Tietopyyntö tehdään Keski-Suomen sairaanhoitopiirin
internetsivulta löytyvillä lomakkeilla tai rekisteriasioita hoitavalle
henkilölle.

15. Oikeus tietojen
oikaisemiseen,
poistamiseen,
käsittelyn
rajoittamiseen,
käsittelyn
vastustamiseen tai
oikeus siirtää tiedot
järjestelmästä toiseen.

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.
Jollei rekisterinpitäjä hyväksy rekisteröidyn vaatimusta tiedon
korjaamisesta, on rekisteröidylle annettava asiasta kirjallinen
todistus. Todistuksessa on mainittava myös ne syyt, joiden vuoksi
vaatimusta ei ole hyväksytty. Rekisteröity voi saattaa asian
tietosuojavaltuutetun käsiteltäväksi.
Vaatimus on esitettävä rekisterinpitäjälle kirjallisena.
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Vaatimus tehdään Keski-Suomen sairaanhoitopiirin internetsivulta
löytyvillä lomakkeilla tai rekisteriasioita hoitavalle henkilölle.
16. Oikeus tehdä valitus
valvontaviranomaiselle

Rekisteröidyllä oikeus tehdä henkilötietojen käsittelyä koskeva
valitus valvontaviranomaiselle.
Tietosuojavaltuutetun toimisto
PL 800, 00531 Helsinki
Puhelinneuvonta puh. 029 566 6777
Sähköposti: tietosuoja@om.fi
WWW.tietosuoja.fi

18. Tietosuojaselosteen
tiedot

Seloste laadittu 2.11.2021

