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Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Miksi käsittelemme henkilötietojasi

Kuntalain (410/2015) 84 §:n perusteella kunnan luottamushenkilön ja viranhaltijan on tehtävä sidonnaisuusilmoitus
johtotehtävistään sekä luottamustoimistaan elinkeinotoimintaa harjoittavissa yrityksissä ja muissa yhteisöissä, merkittävästä
varallisuudestaan sekä muistakin sidonnaisuuksista, joilla voi olla merkitystä luottamus- ja virkatehtävien hoitamisessa. Kunnan on
pidettävä sidonnaisuuksista rekisteriä yleisessä tietoverkossa, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu.
Kaupunginvaltuuston jäsen, joka ei ole velvollinen Kuntalain 84 §:n mukaisesti ilmoittamaan sidonnaisuuksiaan, voi tehdä
vapaaehtoisen sidonnaisuusilmoituksen sidonnaisuuksistaan, joilla voi olla merkitystä luottamus- ja virkatehtävien hoitamisessa.
Miksi saamme käsitellä henkilötietojasi

a. Yleinen etu/Julkisen vallan käyttö: Kuntalaisten tiedottaminen valtuutettujen sidonnaisuuksista. Suostumuksen perusteella, joka
pyydetään ilmoituksen tekemisen yhteydessä. Rekisteri on julkishallinnon vapaaehtoisen tehtävän rekisteri
Rekisterin henkilötietojen käsittely toimeksiantosopimuksella (toimeksiantosopimuksella käsiteltävät henkilötiedot ja käsittelyn kesto)

Oulun kaupungin yleis-,talous- ja henkilöstöhallintoon sekä sihteeritehtäviin liittyviä tukipalvelutehtäviä hoidetaan Monetra Oulu
Oy:ssä.
Toimeksiantosopimuksen myötä Monetra käsittelee mm. kaupungin palveluihin liittyvään kirjanpitoon
ja laskutukseen, sekä kaupungin työntekijöiden palkanmaksuun liittyviä henkilötietoja ja tässä tapauksessa
sidonnaisuusilmoituksiin liittyviä henkilötietoja.
Käytämmekö päätöksenteossa automaattista profilointia

Emme käytä päätöksenteossa automaattista profilointia.
Rekisterinpitäjä ja yhteystiedot
Rekisterinpitäjä

Rekisterinpitäjän yhteystiedot

Oulun kaupunginhallitus

PL 1, 90015 Oulun kaupunki

Rekisterinpitäjän edustaja

Rekisterinpitäjän edustajan yhteystiedot

Ari Heikkinen

PL 1, 90015 Oulun kaupunki, puh. 0400700507, etunimi.sukunimi@ouka.fi

Tietosuojavastaava

Tietosuojavastaavan yhteystiedot

Kari Nykänen

PL 12 90015 Oulun kaupunki 08-558410 Tietosuoja@ouka.fi

Käsiteltävät henkilötiedot
Mitä henkilötietoja käsittelemme

Ilmoituksen tekijän nimi, toimielin sekä luottamustehtävän hoitamisen kannalta merkitykselliset sidonnaisuudet: johtotehtävät ja
luottamustoimet elinkeinotoimintaa harjoittavissa yrityksissä ja muissa yhteisöissä, merkittävä varallisuus, velka ja muut
sidonnaisuudet, joilla voi olla merkitystä luottamus- tai virkatehtävien hoitamisessa.
Kuinka pitkään säilytämme henkilötietojasi/säilyttämisajan määrittämiskriteerit

Tietoja säilytetään valtuustokausi.
Mistä käsittelyssä tarvittavat henkilötiedot saadaan

Sidonnaisuuksien ilmoittajalta.
Tietojen siirrot ja luovutukset
Säännönmukaiset siirrot ja luovutukset

Tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti.
Tietojen siirto tai luovuttaminen EU:n tai Euroopan talousalueen (ETA) ulkopuolelle ja sen perusteet

Emme siirrä tai luovuta tietoja EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.
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Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyn oikeuksiin liittyvät pyynnöt

Sinulla on oikeus:
• tarkastaa itseäsi koskevat tiedot
• pyytää tietojesi oikaisemista
• vaatia tietojesi poistamista (ei koske lakisääteisiä tehtäviä)
• vaatia henkilötietojesi käsittelyn rajoittamista
• vastustaa henkilötietojesi käsittelyä
• pyytää itse toimittamiesi henkilötietojen siirtämistä
rekisterinpitäjältä toiselle
• oikeus peruuttaa antamasi suostumus, mikäli henkilötietojen
käsittely perustuu suostumukseen
• olla joutumatta automaattisen päätöksenteon kohteeksi

Rekisteröidyn oikeuksiin liittyvät pyynnöt osoitetaan:
Oulun kaupungin kirjaamo
PL 71
90015 Oulun kaupunki
Käyntiosoite: Kansankatu 55 A

Postiosoite
Oulun kaupunki
Kirjaamo
PL 71, 90015 Oulun kaupunki

Käyntiosoite
Kansankatu 55 A
Oulu

Sähköinen pyyntö osoitetaan:
kirjaamo@ouka.fi
Rekisteröidyllä on oikeus saattaa asia tietosuojavaltuutetun
käsiteltäväksi, jos rekisteröity katsoo, että häntä koskevien
henkilötietojen käsittelyssä rikotaan sitä koskevaa lainsäädäntöä.
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