Hankintarekisterin tietosuojaseloste
Rekisterinpitäjä

Nimi

Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus (ARA)
Osoite

Vesijärvenkatu 11 A, 15140 LAHTI
Muut yhteystiedot

029 525 0800
Rekisterinpitäjän edustaja

Nimi

Jaana Heikkinen
Osoite

Vesijärvenkatu 11 A, 15140 LAHTI
Muut yhteystiedot

etunimi.sukunimi@ara.fi
Tietosuojavastaava

Nimi

Hanne Vikström
Yhteystiedot

tietosuojavastaava.ara@ara.fi
Rekisterin nimi

Hankintarekisteri

Käsittelyn tarkoitus

Kilpailutusten tarjoajien yhteyshenkilöiden yhteystiedot.
Tarjousliitteissä voi olla päätöksentekoa varten
henkilösidonnaisia tietoja esim. tuntihinnoittelu.
Henkilötietojen käsittely perustuu sopimukseen ja sopimusta
edeltävien toimenpiteiden toteuttamiseen.

Rekisterin tietosisältö

Nimi, sähköposti, puhelinnumero, toimenkuva sekä
työnantajatiedot. Lisäksi rekisterissä voi olla tietoja henkilön
koulutuksesta ja työn hinnoittelusta.

Henkilötietojen
vastaanottajien ryhmät, joille
henkilötietoja on luovutettu
tai luovutetaan

Asian päätyttyä tiedot viedään viraston kirjaamo/arkistointijärjestelmään.

Henkilötietojen siirtäminen
kolmanteen maahan tai
kansainväliselle järjestölle

Tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle eikä
kansainvälisille järjestöille.

Eri tietoryhmien poistamisen
suunnitellut määräajat

Säilytysaika on 10 vuotta.

Kuvaus teknisistä ja
organisatorisista
turvatoimista

A. Manuaalinen aineisto
Ei ole.
B. Digitaalisesti käsiteltävät aineistot
Pääsy- ja käsittelyoikeus tietoihin myönnetään työtehtävien
perusteella. Pääsy järjestelmään perustuu henkilökohtaisiin
käyttäjätunnuksiin.

Tietolähteet silloin kun tietoja
ei ole saatu rekisteröidyltä

Ei ole.

sivu 1/2

Hankintarekisterin tietosuojaseloste
Artikla 15:n mukainen
rekisteröidyn oikeus saada
pääsy tietoihin

Rekisteröidyllä on oikeus saada rekisterinpitäjältä vahvistus
siitä, että häntä koskevia henkilötietoja käsitellään tai että niitä
ei käsitellä, ja jos näitä henkilötietoja käsitellään, oikeus
saada pääsy henkilötietoihin.
Rekisteröidyllä on pääsy itsellään henkilötietoihin
verkkopalvelun kautta.
Jos rekisteröidyn käyttämästä tarkastusoikeudesta on kulunut
vähemmän kuin yksi vuosi, voi Rekisterinpitäjä periä tietojen
antamisesta aiheutuvat hallinnollisiin kustannuksiin
perustuvan maksun.
Rekisterin sisältämiä tietoja ei käytetä profilointiin eikä
tietoihin kohdisteta automaattista päätöksentekoa.

Oikeus tietojen oikaisemiseen

Rekisteröity voi pyytää rekisterinpitäjää oikaisemaan ilman
aiheetonta viivytystä rekisteröityä koskevat virheelliset
henkilötiedot. Pyyntö tulee esittää rekisterinpitäjän edustajalle.
Rekisteröity voi myös itse päivittää omia tietojaan
verkkopalvelun kautta.

Muut henkilötietojen
käsittelyyn liittyvät
rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää rekisterinpitäjää poistamaan
itseään koskevat tiedot. Poistopyyntö voidaan tehdä
rekisterinpitäjän edustajalle.

Oikeus tehdä valitus
valvontaviranomaiselle

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle,
jos hän katsoo, että henkilötietojen käsittelyssä rikotaan EU:n
tietosuoja-asetusta.
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