
   Tietosuojaseloste 
    Rekisterinpitäjän informointi rekisteröidylle 
 
    EU:n yleinen tietosuoja-asetus (2016/679), 
    artiklat 13 ja 14 
 
    09.02.2022 
 
 
     

1 (3) 
 

 Henkilörekisterin tiedot 
 
 

1. Rekisterin nimi 
      Ruoveden kunnan kuntalain 84 §:n mukainen sidonnaisuusrekisteri 

 
2. Rekisterin pitäjä 

Ruoveden kunnan tarkastuslautakunta 
Ruovedentie 30, 34600 Ruovesi 

 
3. Rekisterin yhteyshenkilö, tehtävänimike ja yhteystiedot 

       Asianhallintasihteeri Krista Stålhammar-Jodat, Ruovedentie 30,                    
         34600 Ruovesi, kirjaamo(ät)ruovesi.fi 

 
4. Rekisteriasioita hoitavat henkilöt (tehtävänimike ja yhteystiedot) 

 
 

5. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja lainmukaisuus 
Henkilötietoja käsitellään kuntalain 84 §:n perusteella. Kunnan luottamus henkilön ja 
viranhaltijan on tehtävä sidonnaisuusilmoitus johtotehtävistään sekä luottamustoimis-
taan elinkeinotoimintaa harjoittavissa yrityksissä ja muissa yhteisöissä, merkittävästä va-
rallisuudestaan 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, ellei salassapi-
toa koskevista säännöksistä muuta johdu. 

 

6. Rekisterissä olevat henkilötiedot 
Henkilöpiiri: Kunnanhallituksen ja maankäyttö- ja rakennuslaissa (132/1999) tarkoitettuja 
tehtäviä hoitavan toimielimen jäsenet ja varajäsenet, valtuuston ja lautakun nan pu-
heenjohtaja ja varapuheenjohtajat, kunnanjohtaja, sekä kunnanhalli tuksen ja lautakun-
nan sekä jaostojen esittelijät. Kunnanhallituksen ja maankäyttö- ja rakennuslaissa 
(132/1999) tarkoitettuja tehtäviä hoitavan toimielimen jäsenet ja varajäsenet, valtuuston 
ja lautakun nan puheenjohtaja ja varapuheenjohtajat. Tietosisältö: Yllä mainittujen hen-
kilöiden kuntalain 84 §:ssä tarkoitetut luot tamus- ja virkatehtävän hoitamisen kannalta 
merkitykselliset sidonnaisuu det; johtotehtävät ja luottamustoimet elinkeinotoimintaa 
harjoittavissa yri tyksissä ja muissa yhteisöissä, merkittävä varallisuus ja muut sidon-
naisuu det, joilla voi olla merkitystä luottamus- tai virkatehtävien hoitamisessa. 

 

7. Rekisterin säännönmukaiset tietolähteet 
Ilmoitusvelvollisten tekemät sidonnaisuusilmoitukset 
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8. Onko rekisterissä manuaalista (paperi) aineistoa 
 
(x) Ei 
( ) Kyllä 

 
9. Tietojen suojaamisen periaatteet 

Paperiasiakirjat säilytetään lukituissa tiloissa ja/tai kaapeissa. Tietotekniset 
laitteet sijaitsevat suojatuissa ja valvotuissa tiloissa. Asiakastietojärjestel-
mien ja tiedostojen käyttöoikeudet perustuvat henkilökohtaisiin käyttöoi-
keuksiin ja niiden käyttöä valvotaan.  
 

10. Rekisterissä olevien henkilötietojen luovutus 
  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 sa
  lassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu 

 
11. Rekisterin henkilötietojen käsittelyä on ulkoistettu toimeksiantosopi-

mukselle 
 
(x) Ei 
( ) Kyllä 

 
  Lisätietoa ulkoistetusta käsittelystä: 
 
 

12. Rekisterin tietojen siirto kolmanteen maahan tai kansainväliselle jär-
jestölle (EU:n tai Euroopan talousalueen (ETA) ulkopuolelle) 
 
(x) Ei 
( ) Kyllä 

 
Minne? 

 

 

13. Henkilötietojen säilytysajat/säilytysajan määrittämiskriteerit 
Säilytys toteutetaan kunnan arkistonmuodostussuunnitelmien mukaisesti. 
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14. Rekisteröidyn oikeudet ja tietosuojavastaavan yhteystiedot 
Rekisteröidyn oikeudet ja niiden toteuttamiseen liittyvät ohjeet, sekä tieto-
suojavastaavan yhteystiedot löytyvät osoitteesta 
www.ruovesi.fi/tietosuoja.  
 

  

http://www.ruovesi.fi/tietosuoja

