Tietosuojaseloste
Yhteisellä rakennustyömaalla työskentelevien rekisteri

Rekisterinpitäjä
Kauhajoen Lämpöhuolto Oy (0433295-0)
Teknologiapuisto 1, 61800 Kauhajoki
040 508 2562
toimisto@lampohuolto.fi

Yhteystieto rekisteriä koskevissa asioissa
Kaisa Alkio, toimistonhoitaja
Kauhajoen Lämpöhuolto Oy, Teknologiapuisto 1/43, 61800 Kauhajoki
040 508 2562
kaisa.alkio@lampohuolto.fi

Tietosuojavastaava
Petri Borén
Teknologiapuisto 1, 61800 Kauhajoki
040 194 0894
petri.boren@seutupalvelukeskus.fi

Käsittelyn tarkoitus
Työturvallisuuslaki (738/2002) 52 b § (24.5.2013/365):
o

Pääurakoitsijan tai muun päätoteuttajan on pidettävä työturvallisuuden varmistamiseksi ja
tässä laissa säädettyjen velvoitteiden valvontaa varten ajantasaista luetteloa yhteisellä
rakennustyömaalla työskentelevistä työntekijöistä ja itsenäisistä työnsuorittajista.

Kauhajoen Lämpöhuolto Oy käyttää yhteisellä rakennustyömaalla työskentelevien henkilötietoja
lakisääteisten rakennusalan ilmoitusten tekemiseen
o

Laki verotusmenettelystä 15 b § (24.5.2013/363)

Kuvaus rekisteröityjen ryhmistä ja henkilötietoryhmistä
Rekisteri koostuu yhteisellä rakennustyömaalla samanaikaisesti tai peräkkäin toimivista henkilöistä. Heistä
käsitellään seuraavia tietoja:
-

perustiedot rekisteröidystä: mm. nimi, henkilötunnus/veronumero ja syntymäaika

-

kotivaltio

-

työsuhteen tiedot: työ- ja toimeksiantosuhteen laatu (esim. työsuhteinen, ammatin-harjoittaja),
työmaalla työskentelyn alkamis- ja päättymispäivä

-

työntekijän työnantajan tiedot: nimi, Y-tunnus ja yhteystiedot

Ryhmät, joille henkilötietoja on luovutettu tai luovutetaan
Rekisterin tietoja vastaanottaa IT-palveluntarjoaja, joka käsittelee henkilötietoja puolestamme antamamme
toimeksiannon perusteella. He eivät saa käyttää henkilötietoja mihinkään muuhun tarkoitukseen.
Palveluntarjoajan kanssa on tehty tietojenkäsittelysopimus, joka velvoittaa sitä toimimaan tietosuojaasetuksen edellyttämällä tavalla ottaen huomioon mm. käsittelyn turvallisuuteen liittyvät seikat.

Tiedot henkilötietojen siirtämisestä kolmanteen maahan tai kansainväliselle järjestölle
Rekisteristä ei luovuteta henkilötietoja ulkomaille.

Tietojen säilytysajat
Rekisterien ja ilmoitusten säilytysaika on kuusi vuotta.

Rekisteröidyllä on oikeus
-

-

pyytää pääsy omiin henkilötietoihinsa. Pyyntö on tehtävä Lämpöhuollon toimistoon.


Käynti- tai postiosoite: Kauhajoen Lämpöhuolto Oy, Teknologiapuisto 1/43, 61800 Kauhajoki



Sähköposti: toimisto@lampohuolto.fi

pyytää virheellisen, tarpeettoman, puutteellisen tai vanhentuneen henkilötiedon korjaamista tai
poistamista

-

pyytää käsittelyn rajoittamista


rekisteröity kiistää henkilötietojen paikkansapitävyyden, jolloin käsittelyä rajoitetaan ajaksi,
jonka kuluessa rekisterinpitäjä voi varmistaa niiden paikkansapitävyyden;



käsittely on lainvastaista ja rekisteröity vastustaa henkilötietojen poistamista ja vaatii sen
sijaan niiden käytön rajoittamista;



rekisterinpitäjä ei enää tarvitse kyseisiä henkilötietoja käsittelyn tarkoituksiin, mutta
rekisteröity tarvitsee niitä oikeudellisen vaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi;

-

siirtää tiedot järjestelmästä toiseen

-

tehdä valitus valvontaviranomaiselle, jos rekisteröity katsoo, että häntä koskevien henkilötietojen
käsittelyssä rikotaan tietosuoja-asetusta

