TIETOSUOJASELOSTE
Laatimispäivä

8.8.2018

1
Rekisterinpitäjä

Nimi (y-tunnus)

Tammelan kunta
Osoite

Hakkapeliitantie 2, 31300 Tammela
Muut yhteystiedot (esim. puhelin virka-aikana, sähköpostiosoite)

puh. 03-41201, kirjaamo@tammela.fi
Nimi

2
Yhteyshenki- Anitta Hietaniemi
lö rekisteriä Osoite
koskevissa
Hakkapeliitantie 2, 31300 Tammela
asioissa
Muut yhteystiedot (esim. puhelin virka-aikana, sähköpostiosoite)

anitta.hietaniemi@tammela.fi puh. 050 569 7500

3
Rekisterin
nimi

CGI / HR Pegasos, Web-tallennus, Web-ags, WEB-pala, LUHTI luottamushenkilöt

4

Palkan- ja palkkioidenmaksatus ja niihin liittyvien tietojen vastaanottamien ja välittäminen eri sidosryhmille (Pegasos)

Henkilötieto- Palvelusaikalaskenta (WEB-pala)
jen käsittelyn Luottamushenkilöiden palkkioiden laskenta ja maksatus (LUHTI)
tarkoitus
Lakisääteisten palkka- ja palkkiomaksatusten tehtävien ja velvoitteiden suunnitelmallinen toteuttaminen.
Henkilöstö- ja työsuhdeasioiden suunnittelu, päätöksenteko ja seuranta. (WEB-tallennus)
Henkilöstö- ja työsuhdeasioiden raportointi (AGS)

Lakisääteisten henkilöstö- ja työsuhdeasioiden ja velvoitteiden suunnitelmallinen toteuttaminen.
Rekisteriin tallennetaan vain palkanlaskennan ja palkkiomaksatuksen kannalta olleellisia tietoja lainsäädännön edellyttämällä
tavalla. Rekisteröidyt antavat suostumuksesa rekisterin ylläpidolle työsopimuksessa, virkamääräyksessä, palkkio- tai
toimeksiantosopimuksessa.

5
Rekisterin
tietosisältö

Rekisterin tietosisältö perustuu seuraviin lakeihin: työsopimuslaki 55/2001,laki kunnallisesta
viranhaltijasta 304/2003 työaikalaki 605/1996, ennakkoperintälaki 118/1996, vuosilomalaki
162/2005, kirjanpitolaki 1336/1997, työntekijän eläkelaki 395/2006, ulosottolaki 705/2007,
henkilötietolaki 523/1999 ja työehtosopimukset
* henkilönumero, nimi, henkilötunnus, osoite ja pankkitiedot
* palkanlaskennnan kannalta oleeliset tiedot
* palkka- ja verotiedot
* lomat ja poissaolot
* työhistoria
* tiedot eläkeilmoituksia varten
* ulosottotiedot
* ay-jäsenmaksu ja/tai luottamushenkilömaksu tiedot (mikäli valtakirja toimitettu)
* luottamustoimen tiedot
* nimikirjatiedot
* käyttäjätiedot: käyttäjätunnus, käyttäjäryhmä, käyttöoikeudet

6
Säännönmukaiset
tietolähteet

Esimiehet, palkkasihteerit ja muut henkilöt, joille pääkäyttäjä on antanut oikeudet ohjelmaan, syöttävät
tietoja järjestelmän eri toimitaosioihin palkanlaskennan prosessin mukaisesti.
Titania- järjestelmästä, esimiesten laatimat työaikatositteet
Pro Consonasta perhepäivähoidon palkkatapahtumia
Verottajalta verokorttitiedot suorasiirtona
Palkansaajalta henkilötiedot, osoitetiedot, pankkiyhteys, ay-valtakirja
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6
Säännönmukaiset
tietolähteet
(jatkoa)
7
Tietojen
säännönmukaiset luovutukset

8
Tietojen siirto EU:n tai
ETA:n ulkopuolelle

9
Rekisterin
suojauksen
periaatteet

* Palkan- tai palkkionsaajat, aina maksujen yhteydessä
* verottaja
* eläkelaitokset
* vakuutuslaitokset
* tilastokeskus
* ay-liitot (työntekijän toimittamalla valtakirjalla)
* ulosottoviranomaiset
* pankit
* ELY-keskukset
* kela
* työterveyshuolto
* pääluottamusmiehet
* raportteja esimiehille ja johdolle sisäistä toimintaa varten

Rekisterin tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

A Manuaalinen aineisto

Kirjalliset dokumentit säilytetään lukituissa työhuoneissa ja lukituissa
kaapeissa, joihin on pääsy vain määritetyillä henkilöillä. Tietojen
säilyttämisessä ja hävittämisessä noudatetaan arkistosuunnitelman mukaisia
säännöksiä ja määräyksiä.

BATK:llakäsiteltävät tiedot

Tietokanta on suojattu palvelimen käyttäjä- ja salasanatunnuksin.
Pääsy järjestelmään on rajattu käyttäjätunnuksella ja salasanalla.
Pääkäyttäjä rajaa käyttöoikeudet työtehtävän perusteella,työyksikkö tai toiminto tasolla.
Käyttöoikeudet päättyvät henkilön siirtyessä pois tehtävästä.
Tietojen ylläpito rekisteröi tietokantaan automaattisesti tietoryhmäkohtaisesti tiedon rekisteröijän
käyttäjätunnuksen ja salasanan.
Järjestelmään kirjautumisesta jää aina lokitieto muistiin.
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Tarkastusoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää nähtäväkseen itseään koskevat tiedot

11
Oikeus vaatia tiedon
korjaamista

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia häntä koskevien virheellisten tietojen
oikaisemista. Rekisterinpitäjä korjaa järjestelmään tehdyt virheelliset
kirjaukset. Korjauksista tallentuu aina lokimerkintä.

12
Muut henkilötietojen
käsittelyyn
liittyvät
oikeudet

Henkilöllä ei ole lähtökohtaisesti oikeutta rajoittaa tietojen käsittelyä
vaatimalla, että palkanlaskennan pitäisi poistaa tai palkanlaskennassa ei saa
käsitellä em. lakisääteisiä tietoja.

