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1. Rekisterinpitäjä

Jyväskylän kaupunki, tarkastuslautakunta

2. Rekisterin
yhteyshenkilöt

Kaupunginreviisori Tarja Saarelainen
etunimi.sukunimi@jyvaskyla.fi

3. Tietosuojavastaavat

Jyväskylän kaupungin
tietosuojavastaava
Liina Kuusela
p. 014 266 2487
etunimi.sukunimi@jyvaskyla.fi

4. Rekisterin nimi

Jyväskylän kaupungin kuntalain 84 §:n mukainen
sidonnaisuusrekisteri

5. Henkilötietojen
käsittelyn
tarkoitus

Henkilötiedoista muodostuu rekisteri. Rekisteritietoja käytetään lakisääteisten tehtävien hoitamiseen, joka on kuntalain 84 § perusteella:
Jyväskylän kaupungin 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 Jyväskylän kaupungin
tarkastuslautakunnalle, joka valvoo ilmoitusvelvollisuuden
noudattamista ja saattaa ilmoitukset valtuuston tiedoksi. Jyväskylän
kaupunki pitää sidonnaisuuksista rekisteriä kaupungin verkkosivulla,
jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu.

6. Henkilötietojen käsittelyn lainmukaisuus

Henkilötietojen käsittely perustuu lakisääteiseen tehtävään ja oikeutettuun etuun.
Ohjaava lainsäädäntö:
- Yleinen tietosuoja-asetus (GDPR) EU2016/679, art. 6 kohta 1,
alakohdat C, Kuntalain 84 §

7. Rekisterin
tietosisältö

Jyväskylän kaupungissa ilmoitusvelvollisia sidonnaisuuksistaan ovat:
• valtuuston puheenjohtaja ja varapuheenjohtajat
• kaupunginhallituksen jäsenet ja varajäsenet/hallituksen konsernijaosto
• keskusvaalilautakunnan puheenjohtajat, esittelijät ja varaesittelijät
• kaupunkirakennelautakunnan jäsenet, varajäsenet, esittelijät ja
varaesittelijät
• rakennus- ja ympäristöjaoston jäsenet, varajäsenet, esittelijät ja
varaesittelijät
• ympäristöterveysjaoston jäsenet, varajäsenet, esittelijät ja varaesittelijät
• joukkoliikennejaoston jäsenet, varajäsenet, esittelijät ja varaesittelijät
• tiejaoston jäsenet, varajäsenet, esittelijät ja varaesittelijät
• Jyväskylän seudun jätelautakunnan puheenjohtajat, esittelijät ja
varaesittelijät
• kaupunginhallituksen esittelijät ja varaesittelijät

• lautakunnan puheenjohtajat, esittelijät ja varaesittelijät seuraavista
lautakunnista: sivistys-, kulttuuri- ja liikunta-, perusturva- ja tarkastuslautakunta.

8. Säännönmukaiset
tietolähteet

Ilmoitusvelvollisten tekemät sidonnaisuusilmoitukset.

9. Tietojen
säännönmukaiset
luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai
ETA:n ulkopuolelle

Sidonnaisuusilmoitus tehdään kuntalain 84 §:n mukaan Jyväskylän
kaupungin tarkastuslautakunnalle, joka valvoo ilmoitusvelvollisuuden
noudattamista ja saattaa ilmoitukset valtuuston tiedoksi. Kuntalain
mukaan kunnan on pidettävä sidonnaisuuksista rekisteriä kaupungin
verkkosivulla, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta
johdu.
Tietoja ei siirretä tai luovuteta Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

10.Rekisterin
suojauksen
periaatteet

Rekisterin tietoja saa käyttää vain selosteessa kuvattuun tehtävään.
Rekisterin aineisto on digitaalisessa/manuaalisessa muodossa. Mahdollinen manuaalinen aineisto säilytetään lukitussa kaapissa, johon
pääsy määräytyy virkatehtävien ja tarkastuslautakunnan delegointipäätöksen 16.8.2017/25 perusteella. Säilytysaika perustuu Jyväskylän kaupungin tiedonohjaussuunnitelmaan, arkistolakiin ja kuntalakiin.
ATK-muodossa olevat tiedot säilytetään kunnan omalla palvelimella.
Ohjelmistoon sisäänpääsyyn tarvitaan käyttäjätunnus ja salasana.
Säilytysaika perustuu Jyväskylän kaupungin tiedonohjaussuunnitelmaan, arkistolakiin ja kuntalakiin.
Rekisterinpitäjä on hyväksynyt rekisteriselosteen ja vastaa rekisteriin
otettujen henkilötietojen käsittelyn lainmukaisuudesta

11.Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on:
- oikeus saada informaatiota henkilötietojen käsittelystä
- oikeus saada pääsy omiin tietoihin
- oikeus oikaista tietoja
- henkilötietojen oikaisua tai käsittelyn rajoitusta koskeva ilmoitusvelvollisuus
- oikeus olla johtumatta automaattisen päätöksenteon kohteeksi
ilman lainmukaista perustetta
Lisätietoa rekisteröidyn oikeuksista: https://www.jyvaskyla.fi/otayhteytta/tietoa-sivustosta/tietosuoja/asiakkaan-oikeudetrekisteritietoihin-ja-tietopyynnon

12.Rekisteröidyn oikeus saada tietoa
henkilötietojen käsittelystä

Tämä tietosuojaseloste toimii informaatioasiakirjana henkilötietojen
käsittelystä.

13.Rekisteröidyn oikeus saada pääsy
tietoihin

Asiakkaalla on oikeus saada tietää, onko hänen tietojaan tallennettu
henkilörekisteriin ja mitä tietoja hänestä henkilörekisterissä on.
Henkilön tulee esittää tarkastuspyyntö, jossa tarkastettavat tiedot
ovat yksilöitynä. Pyyntöjä varten on laadittu lomakkeet, jotka ovat

saatavilla Jyväskylän kaupungin palvelupisteissä ja kaupungin verkkosivuilla: https://www.jyvaskyla.fi/ota-yhteytta/tietoasivustosta/tietosuoja/asiakkaan-oikeudet-rekisteritietoihin-jatietopyynnon
Jos tarkastusoikeus poikkeuksellisesti evätään, annetaan asiakkaalle
asiasta kirjallinen kieltäytymistodistus. Todistuksesta ilmenee syyt,
joiden vuoksi tarkastusoikeus on evätty. Rekisteröity voi saattaa asian tietosuojavaltuutetun käsiteltäväksi.
Tarkastusoikeus on maksutonta kerran vuodessa.
14. Muut rekisteröidyn
oikeudet

15. Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle

https://www.jyvaskyla.fi/ota-yhteytta/tietoasivustosta/tietosuoja/asiakkaan-oikeudet-rekisteritietoihin-jatietopyynnon
Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle, jos
rekisteröity katsoo, että häntä koskevien henkilötietojen käsittelyssä
rikotaan EU:n yleistä tietosuoja-asetusta tai kansallisia tietosuojaa
ohjaavia lakeja ja asetuksia.
Valvontaviranomaisen yhteystiedot:
Tietosuojavaltuutetun toimisto
PL 800
00521 HELSINKI
Käyntiosoite: Ratapihantie 9, 6 krs 00520 HELSINKI
p. 029 56 66700
tietosuoja@om.fi

