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Henkilötietolain (523/99) 10 §:n ja 24 §:n
mukainen
REKISTERISELOSTE
päivitetty: 28.7.2017
1. Rekisterin nimi
Nurmeksen kaupungin kuntalain 84 §:n mukainen
sidonnaisuusrekisteri
2. Rekisterinpitäjä

Nimi

Nurmeksen kaupungin tarkastuslautakunta
Osoite

Kirkkokatu 14, 75500 Nurmes
3. Rekisterin vastuuhenkilö

4. Rekisteriasioita hoitavat henkilöt

Hallintojohtaja Riikka Boren

Johdon sihteeri Paula Karjalainen
Toimistosihteeri Tanja Saarelainen
Asianhallintapäällikkö Anne Korhonen

5. Rekisterin pitämisen
peruste ja käyttöHenkilötietoja käsitellään kuntalain 84 §:n perusteella. Kunnan luottarkoitus
tamushenkilön 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
(rekisteröityjen ryhmä/
ryhmät ja näihin liittyvät tiedot tai tietoryhmät

Henkilöpiiri:
Kaupunginhallituksen ja maankäyttö- ja rakennuslaissa (132/1999)
tarkoitettuja tehtäviä hoitavan toimielimen jäsenet ja varajäsenet,
valtuuston ja lautakunnan puheenjohtajat ja varapuheenjohtajat,
kaupunginjohtaja, sekä kunnanhallituksen ja lautakunnan sekä jaostojen esittelijät
Kaupunginhallituksen ja maankäyttö- ja rakennuslaissa (132/1999)
tarkoitettuja tehtäviä hoitavan toimielimen jaoston jäsenet ja varajäsenet, muiden lautakuntien jaostojen puheenjohtajat ja varapuheenjohtajat
Tietosisältö:
Yllämainittujen henkilöiden kuntalain 84 §:ssä tarkoitetut luottamusja virkatehtävän hoitamisen kannalta merkitykselliset sidonnaisuudet: johtotehtävät ja luottamustoimenelinkeinotoimintaa harjoittavissa yrityksissä ja muissa yhteisöissä, merkittävä varallisuus sekä
muut sidonnaisuudet, joilla voi olla merkitystä luottamus- ja virkatehtävien hoitamisessa.
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7. Säännönmukaiset
tietolähteet

Ilmoitusvelvollisten tekemät sidonnaisuusilmoitukset

8. Säännönmukaiset
tietojen luovutukset ja
tietojen siirto EU:n tai
Euroopan talousalueen
ulkopuolelle

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

9. Rekisterin suojauksen periaatteet

A. Manuaalinen aineisto
Mahdollinen manuaalinen aineisto säilytetään lukitussa tilassa, johon pääsy on rajattu.
B. ATK:lle talletetut tiedot
ATK-muodossa olevat tiedot datat sijaitsevat siis Arcusys Oy:n palvelimella. Oikeudet on rajattu koskemaan ainoastaan Arcusysin
työntekijöitä, jotka ovat tekemisissä sidonnaisuusrekisterin kanssa
(mukana projektissa) sekä sysadmin osaston henkilöitä (voivat tarvittaessa selvittää virhetilanteita jne.). Kaupungilla rekisteritietoihin
oikeudet on vain rekisteriä hoitavilla henkilöillä.

10. Tiedon korjaaminen

Korjauksen sisältö:
Henkilötietolaki 29 §:n 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.
Sidonnaisuusilmoituksen tekijän uudet ilmoitukset, muutokset ja täydennykset on vietävä rekisteriin ilman viivytystä.
Jollei rekisterinpitäjä hyväksy rekisteröiden vaatimusta tiedon korjaamisesta, rekisteröidylle annetaan kirjallinen kieltäytymistodistus ja
rekisteröidyllä on oikeus saattaa asia tietosuojavaltuutetun ratkaistavaksi osoitteella: Tietosuojavaltuutetun toimisto, PL 315, 00181
HELSINKI. Tietosuojavaltuutettu voi antaa rekisterinpitäjälle määräyksen tiedon korjaamisesta.
Miten toteutetaan:
Tiedon korjaus tehdään suoraan sidonnaisuusrekisteriin.
Kuka päättää:
Hallintojohtaja Riikka Boren

