REKISTERISELOSTE Tkn-Raudoitus Oy
Henkilötietolain (523/1999) 10 § mukainen rekisteriseloste
Päivitetty 01.06.2018
1 Rekisterin nimi
Tkn-Raudoitus Oy:n työntekijärekisteri

2 Rekisterinpitäjä ja tämän yhteystiedot
Tkn-Raudoitus Oy
Y-tunnus: 2725490-8
Piilipuuntie 18 C 9
02250 Espoo
+35845 645 2055
Tkn-Raudoitus Oy ylläpitää asiakasrekisteriään osoitteessa:
Piilipuuntie 18 C 9
02250 Espoo
+35845 645 2055

2.1 Rekisteriasioista vastaava henkilö
Niko Hurme
+35845 645 2055

3 Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus / Rekisterin käyttötarkoitus
Henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena on asiakkaan ja Tkn-Raudoitus Oy:n
väliseen työsuhteeseen liittyvien asioiden hoitaminen.

4 Rekisterin tietosisältö
Rekisteriin talletetaan työntekijästä muun muassa

Nimi, yhteystiedot (osoite, puhelinnumero ja sähköposti), henkilötunnus ja
pankkitiliä koskevat tiedot. Myös työntekijän mahdollisen lähiomaisen nimi ja
yhteystiedot voidaan tallettaa rekisteriin.

5. Henkilötietojen säilytysaika
Lakisääteisten velvoitteiden perusteella käsiteltäviä tietoja käsitellään ja
säilytetään niin kauan kuin laissa edellytetään.
Suostumuksellasi käsiteltävien tietojen säilytysaika määräytyy
käsittelytarkoituksen mukaan.

6 Rekisterin tietolähteet
Rekisterin tiedot tulevat rekisteröidyltä itseltään

7 Tietojen luovuttaminen ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle
Rekisterin tietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille, eikä EU:n eikä ETA:n
ulkopuolelle.

8 Rekisterin suojauksen periaatteet
Työsopimuksia säilytetään lukitussa kaapissa, jonne vain arkistonhoitajalla on
pääsy.
Kaikki muu rekisteriin liittyvä aineisto on vain sähköisessä muodossa ja tietoja
käsitellään vain sähköisesti. Pääsy rekisterin tietoihin on vain niillä ja siinä
laajuudessa kuin työnjohtaminen, valvominen, palkanlaskenta tai muu
työsuhteeseen liittyvän asian hoito edellyttää. Rekisteriä säilytetään suojatulla
palvelimella, joka sijaitsee Suomessa.
Rekisterin tietojen suojaamisessa ja käsittelyssä noudatetaan EU:n tietosuojaasetusta, viranomaisten määräyksiä sekä hyvää tietojenkäsittelytapaa.

9 Tarkastusoikeus
Rekisteriin merkitty henkilö voi tarkastaa mitä tietoja hänestä on merkitty
yhdistyksen jäsenrekisteriin tai ettei rekisterissä ole häntä koskevia tietoja.
Rekisteröidyllä on oikeus

- Virheellisten tietojen oikaisuun

- Oikeus peruuttaa suostumus
- Oikeus vaatia tietojen poistamista
- Oikeus saada ja tarkistaa itseään koskevat tiedot
- Oikeus käsittelyn rajoittamiseen ja vastustamiseen
- Oikeus saada tietonsa siirretyksi
- Valitusoikeus tietosuojavaltuutetulle (www.tietosuoja.fi)
Tietojen tarkastuspyyntö on esitettävä kirjallisesti. Meihin voit ottaa yhteyttä
yksityisyyteen liittyvissä asioissa
•sähköpostitse info@tknraudoitus.fi tai
•lähettämällä allekirjoituksellasi varustetun kirjeen osoitteeseen
Piilipuuntie 18C 9, 02250 Espoo

10. 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.

