
     TIETOSUOJASELOSTE 

    Henkilötietolaki (523/1999) 10 § ja 24 § 
Lue täyttöohjeet ennen rekisteriselosteen 
täyttämistä. Käytä tarvittaessa liitettä. 

Laatimispäivä  
26.6.2019 

 
 

1a 
Rekisterin- 
pitäjä 

Nimi 

Punkalaitumen kunta 

Osoite 

Urjalantie 27  31900 PUNKALAIDUN 

Muut yhteystiedot (esim. puhelin virka-aikana, sähköpostiosoite) 

040 660 2425 

2 
Yhteyshenki- 
lö rekisteriä 
koskevissa 
asioissa 

Nimi 

Elina Koivuniemi 
Osoite 

Urjalantie 27  31900 PUNKALAIDUN 

Muut yhteystiedot (esim. puhelin virka-aikana, sähköpostiosoite) 

elina.koivuniemi@punkalaidun.fi 

3 
Rekisterin 
nimi 

Kykyviisari 

4 
Henkilötieto- 
jen käsittelyn 
tarkoitus 
 
 
 
 
 
 

Työterveyslaitoksen ylläpitämä verkkopalvelu, jonka avulla asiakas voi tehdä Kykyviisari-kyselyitä 
loppukäyttäjille eli vastaajille. Asiakas voi tarkastella kyselyiden vastauksia ja laatia niistä raportteja. 

 

Kykyviisarin käytöllä tuetaan omien asiakkaiden eli loppukäyttäjien työ- ja toimintakykyä sekä 
osallisuutta. 

 

  

 

 

 

5 
Rekisterin 
tietosisältö 

Asiakkaan itse kertomat tiedot liittyen hänen fyysiseen ja psyykkiseen työkykyynsä. 
Myös laajemmin tietoa asiakkaan elämänhallintaaan ja hyvinvointiin liittyvissä asioissa. 
Ei sisällä asiakasta yksilöiviä tietoja. 

6 
Säännönmu- 
kaiset tieto- 
lähteet 

Tiedot kerätään asiakaalta itseltään. 
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7 
Tietojen 
sään- 
nönmukaiset 
luovutukset 

Tietoja ei siirretä Suomen, Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle. 

8 
Tietojen 
siirto 
EU:n tai 
ETA:n 
ulkopuolelle 
 

Tietoja ei siirretä Suomen, Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle. 

9 
Rekisterin 
suojauksen 
periaatteet 

A Manuaalinen aineisto 

Manuaalista aineistoa pyritään välttämään. 

B ATK:lla käsiteltävät tiedot 

Rekisteri sijaitsee palomuurein, salasanoin ja muin teknisin keinoin suojatulla tietokoneella. 
Järjestelmä itsessään on suojattu salasanoin, käyttäjätunnuksin 

10 
Tarkastus- 
oikeus 

 Jokaisella on oikeus tarkastaa henkilökohtaiset tietonsa joita henkilörekisteriin on tallennettu. 
Tarkastuspyyntö tulee tehdä pääsääntöisesti rekisteritietojen tarkastuspyyntö-lomakkeella ja osoittaa 
rekisteriselosteessa mainitulle yhteyshenkilölle.     

 

11 
Oikeus vaatia 
tiedon 
korjaamista 
 

Jokaisella on oikeus vaatia henkilörekisterissä olevan virheellisen tiedon korjaamista. 
Oikaisuvaatimus tulee tehdä pääsääntöisesti rekisteritietojen korjaamisvaatimus-lomakkeella ja 
osoittaa rekisteriselosteessa mainitulle yhteyshenkilölle. 

12 
Muut henkilö- 
tietojen käsit- 
telyyn liitty- 
vät oikeudet 
 

Henkilötietolain 30§:n mukaan rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä 
itseään koskevia tietoja suoramainontaa, suoramarkkinointia sekä markkina-ja mielipidetutkimusta 
samoin kuin henkilömatrikkelia ja sukututkimusta varten.Eu:n tietosuoja-asetuksen 18 artiklan 
mukaan rekisteröidyllä on tietyissä tapauksissa oikeus tietojensa käsittelyn rajoittamiseen, artiklan 20 
mukaisesti oikeus siirtää omat tietonsa toiselle rekisterinpitäjälle ja artiklan 21 mukaisesti 
rekisteröidyllä on myös tietyissä tilanteissa oikeus vastustaa henkilötietojensa käsittelyä. 
Rekisteröidyllä on artiklan 13 mukainen oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle.  

 


