REKISTERISELOSTE
Henkilötietolain (523/1999) 10 § mukainen rekisteriseloste
1 Rekisterin nimi
Aarre Avustajat henkilöstörekisteri

2 Rekisterinpitäjä
Nimi:
Verkkosivut:
Osoite:
Puh.
Sähköposti:

2.1

Aarre Avustajat Oy
www.aarreavustajat.fi
Uudenmaantie 70 a 4, 20720, TURKU
0400980249
petteri@aarreavustajat.fi

Rekisteriasioista vastaava henkilö

Nimi:
Osoite:
Puh.
Sähköposti:

Petteri Luoma-Nirva
Uudenmaantie 70 a 4, 20720, TURKU
0400980249
petteri@aarreavustajat.fi

3 Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus / Rekisterin käyttötarkoitus
Rekisterin tarkoituksena on kerätä yrityksen henkilöstön yhteystiedot ja muut yrityksen toimintaa varten
tarpeelliset tiedot. Yhteys- ja henkilötietoja kerätään henkilöstöasioiden hoitamista, tiedotusta,
työajanseurantaa ja laskutusta varten. Tiedoista voidaan koota tilastoja, joista yksittäistä jäsentä ei ole
mahdollista tunnistaa.

4 Rekisterin tietosisältö
Rekisteriin kerätään mahdollisten uusien työntekijöiden, jo palveluksessa olevien työntekijöiden, sekä
aiemmin palveluksessa olleiden työntekijöiden tietoja. Rekisteriin kerätään tämän lisäksi tiedot
mahdollisista uusista asiakkuuksista, aktiivisista ja jo lopettaneista asiakkaista ja yhteistyökumppaneista,
osakkaista ja viranomaisista.
•
•
•
•
•

Henkilöstön yhteystiedot ja muut työnantajavelvoitteiden täyttämistä varten tarvittavat tiedot
Asiakastiedot, Yritysasiakastiedot, Viranomaistiedot, yhteys- ja laskutustiedot
Sähköpostit, Puhelinnumerot, Henkilötunnukset
Lisäksi kerätään vapaaehtoisilta tiedot aikaisemmasta työkokemuksesta, ammattiin liittyvät tiedot
IT-hallintatietoja, kuten sijaintitiedot, käyttäjätiedot/tunnukset, Turvallisuus-, loki-, valvonta- ja
häiriötiedot

5 Rekisterin tietolähteet
Jäsenrekisteriin kirjattavat tiedot saadaan jäsenen omalla ilmoituksella tai jäsenyyttä hakevan henkilön
ilmoituksella jäsenhakemuslomakkeen kautta, suullisesti tai kirjallisesti.

6 Tietojen luovuttaminen ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle
Henkilötietojen vastaanottajien ryhmät:
•
•
•
•
•
•
•

Henkilöstön jäsenet
Asiakkaat
Ammattiliitot
Vakuutusyhtiöt
Viranomaistahot
Pankit
Työterveyshuolto

Rekisteriin tallennettuja tietoja ei säännönmukaisesti luovuteta EU-alueen tai ETA:n ulkopuolelle

7 Rekisterin suojauksen periaatteet
1) Henkilötiedot säilytetään luottamuksellisina. Paperilla olevat tiedot säilytetään lukkojen takana, minne
on pääsy vain asianmukaisilla henkilöillä, jotka tarvitsevat tietoja työnkuvassaan. Kyseiset henkilöt ovat
allekirjoittaneet salassapitosopimuksen.
2) Sähköinen jäsenrekisteri sijaitsee Aarre Avustajien omistamalla tietokoneella käyttäjätunnuksen takana,
sekä valvotussa palvelinkeskuksessa salasanalla ja käyttäjätunnuksella suojatulla palvelimella. Tietokonetta
säilytetään lukitussa tilassa. Aarre Avustajat huolehtii tietoturvan säilymisestä parhaan kykynsä mukaan.

8 Tarkastusoikeus
Rekisteriin merkityllä jäsenellä on oikeus tarkastaa henkilörekisteriin talletetut tietonsa sekä pyytää
rekisterinpitäjää korjaamaan virheelliset tietonsa. Tarkastuspyyntö on pyydettävä kirjallisesti
asianomaiselta rekisterinpitäjältä.

9 Rekisteritietojen korjaaminen
Rekisterinpitäjän on ilman aiheetonta viivytystä oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn henkilön vaatimuksesta
oikaistava, poistettava tai täydennettävä rekisterissä oleva, käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellinen,
tarpeeton, puutteellinen tai vanhentunut henkilötieto.

