Johtokunnan jäsenrekisterin tietosuojaseloste
Rekisterinpitäjä

Nimi

Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus (ARA)
Osoite

Vesijärvenkatu 11 A, 15140 LAHTI
Muut yhteystiedot

029 525 0800
Rekisterinpitäjän edustaja

Nimi

Eija Poutanen
Osoite

Vesijärvenkatu 11 A, 15140 LAHTI
Muut yhteystiedot

etunimi.sukunimi@ara.fi
Tietosuojavastaava

Nimi

Hanne Vikström
Yhteystiedot

tietosuojavastaava.ara@ara.fi
Rekisterin nimi

Johtokunnan jäsenrekisteri

Käsittelyn tarkoitus

Johtokunnan materiaalin toimittaminen ja palkkioiden maksu.

Rekisterin tietosisältö

Henkilön tiedot:
Nimi, osoite, puhelinnumero, henkilöturvatunnus, pankkitilin
numero, verokortti, työnantajan tiedot, palkkiosuhteen luonne,
ansiotieto.

Henkilötietojen
vastaanottajien ryhmät, joille
henkilötietoja on luovutettu
tai luovutetaan

Verottajalle tehtävä vuosi-ilmoitus.

Henkilötietojen siirtäminen
kolmanteen maahan tai
kansainväliselle järjestölle

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

Henkilötietojen säilytysaika

Henkilötietojen säilytysajat pohjautuvat lainsäädäntöön ja
niiden säilytysaika on 5-50 vuotta jäsenyyden päättymisestä
tai asiakirjan luontipäivämäärästä.

Kuvaus teknisistä ja
organisatorisista
turvatoimista

A. Manuaalinen aineisto
Tallennetaan järjestelmään ja hävitetään
tietosuojamateriaalina.
B. Digitaalisesti käsiteltävät aineistot
Rekisterin tiedot on suojattu asiattomalta katselulta,
muuttamiselta ja hävittämiseltä. Suojaus perustuu
käyttövaltuushallintaan, tietokantojen ja palvelinten tekniseen
suojaukseen, tilojen fyysiseen suojaukseen, kulunvalvontaan,
tietoliikenteen suojaukseen sekä tietojen varmuuskopiointiin.
Pääsy- ja käsittelyoikeus tietoihin myönnetään työtehtävien
perusteella. Pääsy järjestelmään perustuu henkilökohtaisiin
käyttäjätunnuksiin. Laitetilat ja tiedot sijaitsevat fyysisesti
Suomessa.
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Johtokunnan jäsenrekisterin tietosuojaseloste
Tietolähteet silloin kun tietoja
ei ole saatu rekisteröidyltä

Ei ole

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 voi tehdä tarkastuspyynnön rekisterinpitäjän
edustajalle.
Rekisterien sisältämiä tietoja ei käytetä profilointiin eikä
tietoihin kohdisteta automaattista päätöksentekoa.

Oikeus tietojen oikaisemiseen

Rekisteröity itse voi muuttaa tai oikaista rekisteriin merkityt
tietonsa tai rekisteröity voi pyytää rekisterinpitäjää
oikaisemaan ilman aiheetonta viivytystä rekisteröityä koskevat
virheelliset henkilötiedot.
Rekisteröity voi tehdä oikaisupyynnön rekisterinpitäjän
edustajalle.

Muut henkilötietojen
käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää rekisterinpitäjää poistamaan
itseään koskevat tiedot. Oikeutta tietojen poistoon voivat
kuitenkin rajoittaa rekisterinpitäjän lakisääteiset velvollisuudet
(esim. kirjanpitolaki).
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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