Tietosuojaseloste
EU:n &etosuoja-asetus (2016/679)
Tietosuojalaki 1050/2018

1. Rekisterinpitäjä
Pertunmaan kunta (y-tunnus 0165867-2)
Kunnanhallitus
Pertun&e 14, 19430 Pertunmaa

2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa
Pertunmaan kunta, kirjanpitäjä Mari Virtanen
Puh. 040 845 1980
mari.virtanen@pertunmaa.ﬁ

3. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa <etosuoja-asioissa
Mikkelin kaupungin &etosuojavastaava
&etosuojavastaava@mikkeli.ﬁ
Rekisterinpitäjä pyytää tarviQaessa rekisteröityä täsmentämään pyyntöään. Rekisteröidyn
henkilöllisyys varmennetaan ennen muihin toimenpiteisiin ryhtymistä. Asiakkaalle vastataan
EU:n &etosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöises& kuukauden kuluessa).

4. Rekisterin nimi
CGI Pro Economica Premium/taloushallinto
Basware/maksuliikenne

5. Henkilö<etojen käsiKelyn tarkoitus ja peruste
Pertunmaan kunnan kirjanpidon ja sisäisen laskennan toteuQaminen, osto- ja
myyn&reskontran hoito, käyQöomaisuuskirjanpidon hoito, yleislaskutus, maksuliikenteen
hoito, oQo- ja antolainojen hoito, talous&lasto ja budjetoin&.
KäsiQely on tarpeen sellaisen sopimuksen täytäntöön panemiseksi, joissa rekisteröity on
osapuolena, tai sopimuksen tekemistä edeltävien toimenpiteiden toteuQamiseksi
rekisteröidyn pyynnöstä.
KäsiQely on tarpeen rekisterinpitäjän lakisääteisen velvoiQeen noudaQamiseksi.

6. Rekisterin <etosisältö
Asiakkaat:
Laskuilla, maksukehotuksilla, saatavailmoituksilla, perintäkirjeillä
Reskontra-asiakas, laskutuslajin asiakas
ToimiKajat:
Laskuilla, maksuilla, pankkiaineistoissa

Tietosuojaseloste
EU:n &etosuoja-asetus (2016/679)
Tietosuojalaki 1050/2018

Järjestelmän käyKäjät:
Toimintojen käsiQelijä&edot (käsiQelijä, tarkastaja, hyväksyjä)
Yhteyshenkilöt sekä vastuuhenkilöt eri toiminnoissa:
Asiakkaan yhteyshenkilö, toimiQajan yhteyshenkilö, ilmoitusten ja &lastojen yhteyshenkilö
Vastuuhenkilö käyQöomaisuudessa

7. Säännönmukaiset <etolähteet
Suoraan rekisteröidyltä
LiiQymien kauQa:
-

Populus palkat
osto- ja myyn&reskontra
rakennusvalvonta

8. Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja vastaanoKajien ryhmät
Pro Economica Premiumista luovutetaan säännönmukaises& &etoja seuraaville ulkopuolisille
tahoille
-

Tilastokeskus
Pankit
Perintätoimisto: Intrum Oy
UlosoQoviranomainen

9. Talousalueen (ETA) ulkopuolelle
Ei &etojen siirtoa.

10.Rekisterin suojauksen periaaKeet ja henkilö<etojen säilytysaika
A. Manuaalinen aineisto
Manuaalinen aineisto lukitussa &lassa.
B. Sähköinen aineisto
Henkilö&etojen hallinta on kiinteä osa Pro Economica Premium ja Basware –järjestelmiä.
KäyKöoikeudet ja niiden hallinta
● Rooleihin ja käyQäjäkohtaisiin käyQäjätunnuksiin ja salasanaan. Vain nimetyt henkilöt
pääsevät järjestelmään.
● Jokaisella ylläpitotoiminnolla on oma käyQöoikeus, joka mahdollistaa toiminnan
käytön vain halutuille käyQäjille. Raportoinnin osalta on käytössä &etoryhmäkohtaisia
käyQöoikeuksia.
● KäyQäjätunnuksia ja käyQäjäryhmien oikeuksia ylläpitävät pääkäyQäjät keskistetys&.

KäyteKävyyden varmistaminen
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Tiedot suojataan tahalliselta ja tahaQomalta tuhoutumiselta (mm. keskuslaiQeet ovat
lukituissa &loissa, joihin on kulunvalvonta ja &edostoista varmuuskopiot erillisessä
paloturvallisuusosastossa) ja &etojen eheys hoitamalla suojaus teknisen ylläpito&etojen ja
tapahtuma&etojen kauQa. Järjestelmän sisäiset &etoyhteydet on toteuteQu suljetuin
verkoin. Ulkopuoliset yhteydet on suojaQu palomuurein. Järjestelmää ja sen &etoyhteyksiä
valvotaan 24 tun&a vuorokaudessa.

11. Muut henkilö<etojen käsiKelyyn liiKyvät rekisteröidyn oikeudet
Rekisteröidyn oikeus saada pääsy 2etoihin (tarkastusoikeus)
Jokaisella on oikeus saada &etää, mitä häntä koskevia &etoja henkilörekisteriin on talleteQu
tai, eQei rekisterissä ole häntä koskevia &etoja. Tarkastusoikeus on henkilökohtainen.
TarkastusoikeuQa pyytääksesi ota yhteyQä rekisterin yhteyshenkilöön.
Jos rekisteröidyn pyynnöt ovat ilmeisen perusteeQomia tai kohtuuQomia, erityises& jos niitä
esitetään toistuvas&, rekisterinpitäjä voi joko periä kohtuullisen maksun oQaen huomioon
&etojen tai vies&en toimiQamisesta tai pyydetyn toimenpiteen toteuQamisesta aiheutuvat
hallinnolliset kustannukset; tai kieltäytyä suoriQamasta pyydeQyä toimea. Näissä tapauksissa
rekisterinpitäjän on osoiteQava pyynnön ilmeinen perusteeQomuus tai kohtuuQomuus.
Rekisteröidyn oikeus vaa2a 2edon oikaisemista, poistamista tai käsi9elyn rajoi9amista
Rekisterinpitäjän on ilman aiheetonta viivytystä oma-aloiQeises& tai rekisteröidyn
vaa&muksesta oikaistava, poisteQava tai täydenneQävä rekisterissä oleva, käsiQelyn
tarkoituksen kannalta virheellinen, tarpeeton, puuQeellinen tai vanhentut henkilö&eto.
Jollei rekisterinpitäjä hyväksy rekisteröidyn vaa&musta &edon korjaamisesta, hänen on
anneQava asiassa kirjallinen todistus. Todistuksessa on mainiQava myös ne syyt, joiden
vuoksi vaa&musta ei ole hyväksyQy. Rekisteröity voi saaQaa asian &etosuojavaltuutetun
käsiteltäväksi.
Rekisteröidyn oikeus vastustaa henkilö2etojen käsi9elyä
Rekisteröidyllä on oikeus henkilökohtaiseen erityiseen &lanteeseensa liiQyen vastustaa
itseensä kohdistuvaa proﬁloin&a ja muita käsiQelytoimia, joita Pertunmaan kunta kohdistaa
rekisteröidyn henkilö&etoihin siltä osin, kun &etojen käsiQelemisen perusteena on
Pertunmaan kunnan ja rekisteröidyn välinen asiakassuhde. Rekisteröity voi esiQää
vastustamista koskevan vaa&muksensa oQamalla yhteyQä rekisterin yhteyshenkilöön.
Rekisteröidyn tulee vaa&muksen yhteydessä yksilöidä se erityinen &lanne, johon perustuen
hän vastustaa käsiQelyä. Pertunmaan kunta voi kieltäytyä toteuQamasta vastustamista
koskevaa pyyntöä laissa säädetyin perustein.

Rekisteröidyn oikeus siirtää 2edot järjestelmästä toiseen
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Pro Economica Premium ja Basware rekisteriin ei ole tehty meneQelyä, jolla rekisteröity saisi
siirreQyä omat &etonsa toiseen järjestelmään.
Rekisteröidyn oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle
Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus toimivaltaiselle valvontaviranomaiselle, jos
rekisterinpitäjä ei ole noudaQanut toiminnassaan soveltuvaa &etosuojasääntelyä.
Muut oikeudet
Mikäli henkilö&etoja käsitellään rekisteröidyn suostumukseen perustuen, rekisteröidyllä on
oikeus peruuQaa suostumuksensa ilmoiQamalla tästä Pertunmaan kunnalle.

12. Tietosuojaselosteen muuKaminen
Rekisterinpitäjä päiviQää &etosuojaselosteen jos sisältö muuQuu lakimuutoksien seurauksena
tai jos rekisterin ominaisuudet muuQuvat. PäiviteQy viimeksi 18.11.2019

