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1. Tietosuojaselosteen
nimi

Mäntsälän kunnan työllisyyspalveluiden asiakasrekisteri

2.Rekisterinpitäjä Mäntsälän kunta / Työllisyysyksikkö
Heikinkuja 4
04600 Mäntsälä
puh. (019) 264 5000

3. Yhteyshenkilörekisteriä
koskevissa asioissa

Työllisyyskoordinaattori Tiina Hast
tiina.hast@mantsala.fi
040 314 6783

4. Tietosuojavastaava Harri Hongisto
harri.hongisto@mantsala.fi
040 314 5505

5.Henkilötietojen
käsittelyn tarkoitukset

Asiakasrekisteriin kirjattujen henkilötietojen käsittelyn
tarkoitus on työllisyyspalveluiden järjestäminen,
asiakasprosessin hallinta sekä työllisyyspalveluiden
toimintaan liittyvän seurantatiedon tuottaminen ja
tilastointi. Yksittäiset henkilöt eivät ole tehdyistä tilastoista
tunnistettavissa.

6. Henkilötietojen
käsittelyn oikeusperuste

Lakiperusteet:
Työttömyysturvalaki 1370/2014
Laki työllistämistä edistävästä monialaisesta
yhteispalvelusta 1369/2014
Kuntalaki 410/2015

7. Käsiteltävät
henkilötietoryhmät

Käsittelemme ainoastaan niiden asiakkaiden henkilötietoja,
joilla on aktiivinen asiakassuhde työllisyysyksikköön.

Tietoja käsittelevät tai katselevat ovat salassapito- ja
vaitiolovelvollisia, mikä jatkuu myös palvelussuhteen
päätyttyä.

Käyttöoikeudet perustuvat henkilökohtaisiin
käyttäjätunnuksiin ja salasanoihin ja niitä annetaan
käyttäjille tehtäväkohtaisesti.
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Työntekijät ovat allekirjoittaneet salassapitosopimuksen
joko työsopimuksen yhteydessä tai erillisenä
tietosuojasitoumuksena.

8. Käsiteltävien
henkilötietojen lähteet

Rekisteröidyltä itseltään
Väestörekisteristä
Työ-ja elinkeinotoimistosta
Asiakkaan suostumuksella ulkopuolisilta
työllisyyspalveluiden yhteistyökumppaneilta
Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelutuottajilta
Työnantajilta
Kansaneläkelaitokselta

9.  Henkilötietojen siirrot
ja luovutukset

Tietoja luovutetaan eteenpäin vain asiakkaan
suostumuksella tai lainsäädäntöön pohjautuen.

Tietoja ei luovuteta suoramainontaan, puhelinmyyntiin,
osoitepalveluun eikä markkina- ja mielipidetutkimuksiin.

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

Henkilötietoja ei siirretä EU:n alueella eikä EU:n ulkopuolelle.

11.  Tietojen säilytysaika Tietojen säilytysajat määräytyvät organisaation
arkistonmuodostussuunnitelman mukaisesti.

12. Rekisteröidyn
oikeuksien
kuvaaminen

Oikeus tarkastaa tiedot
Sinulla on oikeus saada tieto siitä, käsittelemmekö henkilötietojasi, ja
tarkastaa mitä tietoja olemme sinusta keränneet.

Oikeus tiedon oikaisemiseen tai poistamiseen
Sinulla on oikeus pyytää sinua koskeva virheellisesti merkitty
tieto oikaistavaksi.

Sinulla on myös oikeus pyytää henkilötietosi poistamista
rekisteristä. Tietosi poistetaan, jos käsittelylle ei enää ole
olemassa laillista perustetta. Otathan huomioon, että emme
voi poistaa sinua koskevia henkilötietoja, jos henkilötietojesi
käsittely perustuu edelleen käsittelyä edellyttävän
lakisääteisen velvoitteen noudattamiseen, tai jos tietoja
käsitellään oikeudellisen vaateen laatimiseksi, esittämiseksi
tai puolustamiseksi.

Rajoittamis- ja vastustamisoikeus
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Mikäli koet, että tietosi ovat joiltain osin virheellisiä, sinulla on
oikeus vaatia käsittelyn väliaikaista rajoittamista, kunnes olemme
varmistaneet tietojen paikkansapitävyyden. Jos tietoja tarvitaan
oikeusvaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi,
tietojen käsittelyä on kuitenkin sallittua jatkaa.
Aina kun tietojesi käsittely perustuu rekisterinpitäjän oikeutettuun
etuun, sinulla on oikeus vastustaa sinua koskevien tietojen käsittelyä,
mikäli sinulla on tähän perusteltu syy. Tällöin emme saa enää
käsitellä henkilötietojasi, ellemme voi perustellusti osoittaa, että
käsittelyn jatkamiseen on olemassa huomattavan tärkeä ja
perusteltu syy, jonka voidaan katsoa olevan riittävän painava
syrjäyttääkseen rekisteröidyn edut oikeudet ja vapaudet.

Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen
Sinulla voi olla oikeus saada itseäsi koskevat henkilötiedot
jäsennellyssä ja yleisesti koneluettavassa muodossa ja oikeus siirtää
nämä tiedot toiselle rekisterinpitäjälle (jos se on teknisesti
mahdollista). Oikeus koskee tilanteita, joissa henkilötietojasi
käsitellään antamasi suostumukseen perustuen tai sopimuksen
perusteella.

Valitusoikeus
Mikäli koet, että olemme käsitelleet henkilötietojasi lainvastaisesti,
on sinulla oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle

* * *
Kuinka voit käyttää oikeuksiasi rekisteröitynä?

Voit käydä jättämässä tietopyynnön Mäntsälän kunnantalolla,
osoitteessa Heikinkuja 4. Varauduthan todistamaan henkilöllisyytesi.

Määräaika tietojen toimittamiseksi tai tietopyyntöön liittyvien
lisätietojen antamiseksi on kuukausi pyynnön vastaanottamisesta.
Mikäli tietopyyntö on poikkeuksellisen monimutkainen ja laaja,
määräaikaa voidaan jatkaa kahdella kuukaudella.

Huomioithan, että yllä mainitut oikeudet eivät ole ehdottomia ja
niihin sisältyy poikkeuksia. Oikeuksien soveltuvuuteen vaikuttaa
esimerkiksi henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste. Arvoimme
jokaisen yllä mainittuihin oikeuksiin liittyvän pyynnön
tapauskohtaisesti.

13. Automaattinen
päätöksenteko ja
profilointi

Automatisoituja päätöksiä ei tehdä (EU:n tietosuoja-asetuksen artikla
22)
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