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Henkilörekisteriseloste

Rekisteri:

Sonkajärven kunnan kuntalain 84
§:n mukainen
sidonnaisuusrekisteri

Rekisterinpitäjä

Sonkajärven kunta / Tarkastuslautakunta

Rekisterinpitäjän
tiedot

Rutakontie 28
74300 SONKAJÄRVI
040 675 0001
sonkajarvi@sonkajarvi.fi

Yhteyshenkilö
rekisteriä koskevissa
asioissa

Hallintosihteeri Päivi Hyyryläinen
puh. 040 675 0003
paivi.hyyrylainen@sonkajarvi.fi
Sijaista ei ole vielä määrätty.

Henkilörekisterin
käyttötarkoitus

Henkilötietoja käsitellään kuntalain 84 §:n perusteella. Kunnan
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- tai
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.

Tietosisältö

Henkilöpiiri:
Kunnanhallituksen ja maankäyttö- ja rakennuslaissa (132/1999)
tarkoitettuja tehtäviä hoitavan toimielimen jäsenet ja
varajäsenet, valtuuston ja lautakunnan puheenjohtaja ja
varapuheenjohtajat, kunnanjohtaja sekä kunnanhallituksen ja
lautakunnan sekä jaostojen esittelijät.
Kunnanhallituksen ja maankäyttö- ja rakennuslaissa (132/1999)
tarkoitettuja tehtäviä hoitavan toimielimen jaoston jäsenet ja
varajäsenet, muiden lautakuntien jaostojen puheenjohtajat ja
varapuheenjohtajat.
Tietosisältö: Yllä mainittujen henkilöiden kuntalain 84 §:ssä
tarkoitetut luottamus- ja virkatehtävän hoitamisen kannalta
merkitykselliset sidonnaisuudet: johtotehtävät ja
luottamustoimet elinkeinotoimintaa harjoittavissa yrityksissä ja
muissa yhteisöissä, merkittävä varallisuus ja muut
sidonnaisuudet, joilla voi olla merkitystä luottamus- tai
virkatehtävien hoitamisessa.

Säännönmukaiset
tietolähteet

Ilmoitusvelvollisten tekemät sidonnaisuusilmoitukset.

Tietojen
säännönmukaiset

Sidonnaisuusilmoitus tehdään kuntalain 84 §:n mukaan
tarkastuslautakunnalle, joka valvoo ilmoitusvelvollisuuden
noudattamista ja saattaa ilmoitukset valtuuston tiedoksi.
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Henkilörekisteriseloste
luovutukset

Kuntalain mukaan kunnan on pidettävä sidonnaisuuksista
rekisteriä yleisessä tietoverkossa, jollei salassapitoa koskevista
säännöksistä muuta johdu.

Tietojen siirto
EU/ETA-alueen
ulkopuolelle

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

Rekisterin
suojauksen
periaatteet

Mahdollinen manuaalinen aineisto säilytetään lukitussa kaapissa
tai muussa tilassa, johon pääsy määräytyy virkatehtävien
perusteella.
Järjestelmää käytetään verkkoympäristössä. Palvelimia
säilytetään lukitussa tilassa, jonne on pääsy vain erikseen
sovituilla henkilöillä. Rekisteriä käyttävien tietokoneet ovat myös
lukittavissa olevissa tiloissa. Käyttöliittymä on suojattu
käyttäjätunnuksella ja salasanalla. Tietojen ylläpito rekisteröi
tietokantaan automaattisesti tietokohtaisesti tiedon rekisteröijän
käyttäjätunnuksen, ylläpitoajan ja ylläpidon tiedot.
Rekisterin tietoja voi katsella ja käsitellä vain Sonkajärven
kunnan palveluksessa oleva henkilö, jolla on valtuudet ja
tarvittava salasana tietojen katseluun / käsittelyyn ja vain jos
hän tarvitsee tietoja tehtäviensä hoitoon.
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