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Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Miksi käsittelemme henkilötietojasi

Henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena on henkilöstöhallinnon toteuttaminen ja työnantajan suorittamat henkilöstöhallinnolliset
tehtävät.
Miksi saamme käsitellä henkilötietojasi

Henkilötietojen käsittely perustuu lakisääteiseen velvoitteeseen. Keskeiset lait ovat laki kunnallisesta viranhaltijasta 2003/304
työsopimuslaki, 2001/55, laki yksityisyyden suojasta työelämässä 2004/759, laki työterveyshuollosta 2001/1383, ja laki työnantajan
ja henkilöstön välisestä yhteistoiminnasta kunnassa 449/2007
Rekisterin henkilötietojen käsittely toimeksiantosopimuksella (toimeksiantosopimuksella käsiteltävät henkilötiedot ja käsittelyn kesto)

Oulun kaupungin talous- ja henkilöstöhallintoon liittyviä tehtäviä hoidetaan Monetra Oulu Oy:ssä.
Toimeksiantosopimuksen myötä Monetra käsittelee siis mm. kaupungin palveluihin liittyvään kirjanpitoon
ja laskutukseen, sekä kaupungin työntekijöiden palkanmaksuun ja henkilöstön työ- ja virkasuhteen hoitoon liittyviä henkilötietoja.
Käsittelyn kesto sopimuskausi. Palvelun tilaaja vastaa tietojen pitkäaikaissäilyttämisestä .
Käytämmekö päätöksenteossa automaattista profilointia

Profilointi tarkoittaa henkilötietojen automaattista käsittelyä, jossa arvioidaan ihmisen henkilökohtaisia ominaisuuksia. Emme
käytä päätöksenteossa automaattista profilointia. Sen sijaan profilointia voidaan tehdä työntekijän eduksi. Esimerkiksi
sairauspoissaolotietojen perusteella tarjotaan työntekijälle varhaista tukea työkyvyn edistämiseksi ja työkyvyttömyyden
ehkäisemiseksi.
Rekisterinpitäjä ja yhteystiedot
Rekisterinpitäjä

Rekisterinpitäjän yhteystiedot

Kaupunginhallitus

henkilöstöjohtaja Ville Urponen PL 1 90015 Oulun kaupunki
etunimi.sukunimi(at)ouka.fi 08 -558410

Rekisterinpitäjän edustaja

Rekisterinpitäjän edustajan yhteystiedot

Henkilöstöasiantuntija

Leena Kärkkäinen, Leila Matila, Tuija Torniainen PL 1 90015 Oulun kaupunki
etunimi.sukunimi(at)ouka.fi 08 -558410

Tietosuojavastaava

Tietosuojavastaavan yhteystiedot

Tietoturvapäällikkö

Kari Nykänen PL 12, 90015, Oulun kaupunki, 08-558410 tietosuoja(at)ouka.fi)

Käsiteltävät henkilötiedot
Mitä henkilötietoja käsittelemme

-Henkilöstö- ja työsuhdetietojen ylläpito, mm. henkilötiedoista nimi, henkilötunnus, osoitetiedot, sähköposti, osaamiseen ja
koulutukseen liittyvät tiedot, palkanlaskentaan liittyvät henkilötiedot,esim. ammattiyhdistyksen jäsenyystiedot , lomat, poissaolot,
muut keskeytykset, työajan seuranta ja työvuorot, henkilöstön pysäköinnin seuranta
-Matkustusten hallintaan liittyvät henkilötiedot,
-Ansio-ja kunniamerkkien hakemiseen liittyvät henkilötiedot
-Työkykyyn liittyvät tiedot ,työterveysmuistiot
Kuinka pitkään säilytämme henkilötietojasi/säilyttämisajan määrittämiskriteerit

Tietoja säilytetään kunnallisten asiakirjojen säilytysaikasuositusten mukaisesti. Pysyvästi säilytettävät Kansallisarkiston päätös.
Mistä käsittelyssä tarvittavat henkilötiedot saadaan

Rekisteröidyltä itseltään, henkilöstöhallinnon asiakasrekisteri Personecista, työnantajalta

Postiosoite
Oulun kaupunki
Kirjaamo
PL 71, 90015 Oulun kaupunki

Käyntiosoite
Kansankatu 55 A
Oulu

Puhelin
vaihde 08 558 410

Sähköposti
kirjaamo@ouka.fi

www.ouka.fi
PK_403_1.0

Tietojen siirrot ja luovutukset
Säännönmukaiset siirrot ja luovutukset

Ammattijärjestöt
puoluetoimistot
Monetra Oulu Oy
Smartum Oy
Pysäköinti
Työterveyslaitos, Kunta10
Te-toimisto
Keva, kunnallinen eläkelaitos
Verottaja
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.
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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