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    Tietosuojaseloste    
    Yleisen tietosuoja-asetuksen (EU) 2016/679 

    artiklan 13 ja 14 mukainen tietosuojaseloste 

 
Tarkenne 

Luottamushenkilöiden ja viranhaltijoiden sidonnaisuusrekisteri (Kuntalaki 84 §) 

Päivämäärä 

16.11.2020 

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus 

Miksi käsittelemme henkilötietojasi  

Rekisterissä käsitellään kuntalain (410/2015) 84 §:n mukaiset kunnan luottamushenkilöiden ja viranhaltijoiden 

sidonnaisuusilmoitukset. Kuntalain mukaan kunnan eräiden luottamushenkilöiden ja viranhaltijoiden on tehtävä 

sidonnaisuusilmoitus johtotehtävistään sekä luottamustoimistaan elinkeinotoimitaa harjoittavissa yrityksissä ja muissa yhteisöissä, 

merkittävästä varallisuudesta sekä muista sidonnaisuuksista, joilla voi olla merkitystä luottamus- tai virkatehtävän hoitamisessa.  

Miksi saamme käsitellä henkilötietojasi 

Käsittely on tarpeen rekisterinpitäjän lakisääteisen velvoitteen noudattamiseksi. Tietosuoja-asetus, 2.luku artikla 6. 

 

Kuntalaki 410/2015 § 84  

Rekisterin henkilötietojen käsittely toimeksiantosopimuksella (toimeksiantosopimuksella käsiteltävät henkilötiedot ja käsittelyn kesto) 

Rekisterin henkilötietoja ei käsitellä toimeksiantosopimuksella.  

Käytämmekö päätöksenteossa automaattista profilointia 

Emme käytä päätöksenteossa automaattista profilointia. 

Rekisterinpitäjä ja yhteystiedot 

Rekisterinpitäjä 

Oulun kaupunki, tarkastuslautakunta 

Rekisterinpitäjän yhteystiedot 

PL 48, 90015 Oulun kaupunki 

Rekisterinpitäjän edustaja   

Kaupunginreviisori Pirjo Mäkinen 

Rekisterinpitäjän edustajan yhteystiedot 

 PL 48, 90015 Oulun kaupunki, puhelin 044 7031660, etunimi.sukunimi(at)ouka.fi 

Tietosuojavastaava 

Tietoturvapäällikkö Kari Nykänen  

Tietosuojavastaavan yhteystiedot 

PL 12, 90015 Oulun kaupunki, puhelin 044 7033555, etunimi.sukunimi(at)ouka.fi  

Käsiteltävät henkilötiedot 

Mitä henkilötietoja käsittelemme 

Oulun kaupungin luottamushenkilöiden ja viranhaltijoiden (Kuntalain mukaan ilmoitusvelvolliset) sidonnaisuusilmoitukset. 

Ilmoitusvelvollisia ovat: 

-kaupunginhallituksen ja maankäyttö- ja rakennuslaissa tarkoitettuja tehtäviä hoitavan toimielimen jäsenet ja varajäsenet 

-valtuuston ja lautakuntien puheenjohtajat ja varapuheejohtajat 

-kaupunginjohtaja 

-kaupunginhallituksen ja lautakuntien sekä niiden jaostojen esittelijät 

 

Ilmoitusvelvollisten yksilöintitiedot (henkilötiedot, toimielimet, puoluetieto, ad-tunnus) sekä Kuntalain 84 §:ssä tarkoitetut 

luottamus- ja virkatehtävän hoitamisen kannalta merkityselliset sidonnaisuustiedot: johtotehtävät ja luottamustoimet 

elinkeinotoimintaa harjoittavissa yrityksissä ja muissa yhteisöissä, merkittävä varallisuus ja muut sidonnaisuudet, joilla voi olla 

merkitystä luottamus- tai virkatehtävien hoitamisessa.  

Kuinka pitkään säilytämme henkilötietojasi/säilyttämisajan määrittämiskriteerit 

Tietoja säilytetään kunnallisten asiakirjojen säilytysaikasuositusten mukaisesti. Pysyvästi säilytettävät Kansallisarkiston päätöksen 

mukaisesti. 

Mistä käsittelyssä tarvittavat henkilötiedot saadaan 

Ilmoitusvelvollisten tekemistä sidonnaisuustiedoista ja toimielinten pöytäkirjoista 

Tietojen siirrot ja luovutukset 

Säännönmukaiset siirrot ja luovutukset 

Tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti. 

Kuntalain mukaan kunnan on pidettävä sidonnaisuuksien rekisteriä yleisessä tietoverkossa, ellei salassapitoa koskevista 

säännöksistä muuta johdu.  

Rekisterin tietoja ei luovuteta suoramarkkinointiin, markkina- ja mielipidetutkimuksiin, matrikkeleihin ja sukututkimuksiin 

(Tarkastuslautakunta 31.5.2017 § 36).  
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Tietojen siirto tai luovuttaminen EU:n tai Euroopan talousalueen (ETA) ulkopuolelle ja sen perusteet 

Emme siirrä tai luovuta tietoja EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle. 

Rekisteröidyn oikeudet Rekisteröidyn oikeuksiin liittyvät pyynnöt 

 Sinulla on oikeus: 

• tarkastaa itseäsi koskevat tiedot 

• pyytää tietojesi oikaisemista 

• vaatia tietojesi poistamista (ei koske lakisääteisiä tehtäviä) 

• vaatia henkilötietojesi käsittelyn rajoittamista 

• vastustaa henkilötietojesi käsittelyä 

• pyytää itse toimittamiesi henkilötietojen siirtämistä 

rekisterinpitäjältä toiselle 

• oikeus peruuttaa antamasi suostumus, mikäli henkilötietojen 

käsittely perustuu suostumukseen 

• olla joutumatta automaattisen päätöksenteon kohteeksi 

Rekisteröidyn oikeuksiin liittyvät pyynnöt osoitetaan: 

Oulun kaupungin kirjaamo 

PL 71 

90015 Oulun kaupunki 

Käyntiosoite: Kansankatu 55 A 

Sähköinen pyyntö osoitetaan: 

kirjaamo@ouka.fi 

Rekisteröidyllä on oikeus saattaa asia tietosuojavaltuutetun 

käsiteltäväksi, jos rekisteröity katsoo, että häntä koskevien 

henkilötietojen käsittelyssä rikotaan sitä koskevaa lainsäädäntöä. 
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