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1
Rekisterin pitäjä

Peruspalvelukuntayhtymä Selänne /Tarkastuslautakunta
PL 66
85801 Haapajärvi

2
Rekisterin vastuuhenkilö

Talous- ja henkilöstöjohtaja
Seija Kärkkäinen
Peruspalvelukuntayhtymä Selänne, PL 66, 85801 Haapajärvi
käyntiosoite: Kirkkokatu 2
p.044 4456 639
seija.karkkainen@selanne.net

3 Rekisterin nimi

Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen sidonnaisuusrekisteri

4
Henkilötietojen
käsittelyn tarkoitus

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.
Kuntalain 64.1 §:n mukaan sidonnaisuussääntelyä sovelletaan myös kuntayhtymään.

5
Henkilöpiiri:
Rekisterin tietosi- Peruspalvelukuntayhtymä Selänteessä sidonnaisuuksien ilmoittaminen koskee
sältö
yhtymähallituksen jäseniä ja varajäseniä, yksilöjaoksen jäseniä ja varajäseniä,
ympäristölautakunnan jäseniä ja varajäseniä ja tarkastuslautakunnan puheenjohtajaa ja varapuheenjohtajaa.
Viranhaltijoista ilmoitusvelvollisuuden piirissä ovat kuntayhtymän johtaja,
kuntayhtymähallituksen ja lautakuntien sekä yksilöjaoksen esittelijät.
Tietosisältö:
Yllä mainittujen henkilöiden kuntalain 84 §:ssä 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.
6
Säännönmukaiset
tietolähteet

Ilmoitusvelvollisten tekemät sidonnaisuusilmoitukset.

Peruspalvelukuntayhtymä Selänne
PL 66
85801 HAAPAJÄRVI

www.selanne.net

7
Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Sidonnaisuusilmoitus tehdään kuntalain 84 §:n mukaan tarkastuslautakunnalle,
joka valvoo ilmoitusvelvollisuuden noudattamista ja saattaa ilmoitukset jäsenkuntien valtuustojen tiedoksi. Kuntalain mukaan kunnan on pidettävä sidonnaisuuksista rekisteriä yleisessä tietoverkossa, jollei salassapitoa koskevista
säännöksistä muuta johdu.

8
Tietojen siirto
EU:n tai ETA:n
ulkopuolelle

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

9
Rekisterin suojauksen periaatteet

Manuaalinen aineisto säilytetään lukitussa kaapissa tai muussa tilassa, johon
pääsy määräytyy virkatehtävien perusteella.

10
Tarkastusoikeus
ja oikeus vaatia
tiedon korjaamista

Sähköisessä muodossa olevat tiedot säilytetään kuntayhtymän sähköisessä
asianhallintajärjestelmässä, jonka käyttöön tarvitaan henkilökohtainen käyttäjätunnus ja salasana.
Rekisteröity voi esittää tarkastusoikeutta ja mahdollista tiedon korjaamisvaatimusta koskevan pyynnön kirjallisesti rekisterin vastuuhenkilölle tai os. Peruspalvelukuntayhtymä Selänne, Tarkastuslautakunta, PL 66, 85801 Haapajärvi.
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