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Seloste henkilötietojen käsittelystä
Tämä on EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) artiklojen 12-14 sekä 30 mukainen seloste henkilörekisterin käsittelytoimista Seinäjoen kaupungin yksityisyrittäjien tuki -rekisterille.
Rekisterin perusteella käsitellään COVID-19 pandemiasta aiheutuneessa poikkeustilanteessa yksinyrittäjien hakemuksia ja sopimustietoja valtioneuvoston antaman asetuksen mukaisesti.
Valtioneuvoston asetus

1. Rekisterinpitäjä
Seinäjoen kaupunki
Elinvoimalautakunta
Kirkkokatu 6, PL215, 60101 Seinäjoki
p. 06 4162111

2. Rekisteristä vastaavat yhteyshenkilöt
- Seinäjoen kaupunki: Erkki Välimäki, elinvoimajohtaja, Kirkkokatu 6, PL215, 60101 Seinäjoki p. 06
4162111
- Into Seinäjoki Oy: Leena Perämäki, toimitusjohtaja, Tiedekatu 2, 60320 Seinäjoki p. 0400 675121
- Tietosuojavastaava: Juha Ahonen, Kirkkokatu 6, PL215, 60100 Seinäjoki p. 06 4162111

3. Rekisterin nimi
Seinäjoen kaupungin yksityisyrittäjien tuki -rekisteri

4. Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen oikeusperuste tämän rekisterin sisältämien henkilötietojen käsittelylle on rekisterinpitäjän oikeutettu etu, joka syntyy yksinyrittäjän tuen hakemisesta
muodostuvan asiakassuhteen kautta.
Henkilötietoja käsitellään vain siinä määrin kuin on tarpeen em. tarkoitusten toteuttamiseksi ja tavalla, jota rekisteröidyt voivat kohtuudella odottaa tietoja antaessaan.
Tietojen käsittelyn tarkoitus on tukihakemusten käsittely, sopimuksen laadinta sekä mahdollisiin viranomaisten tietopyyntöihin vastaaminen.
Tietoja ei käytetä automatisoituun päätöksentekoon tai profilointiin.
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5. Rekisterin tietosisältö
Seinäjoen kaupungin rekisteriin tallennettavia henkilötietoja ovat yhteyshenkilön nimi, henkilötunnus, YEL-vakuutusnumero, yhteystiedot (osoite, puhelinnumero, sähköposti) ja pankkiyhteystieto.
Lisäksi talletettavia henkilötietoja ovat hakemusliitteissä ja lisätiedoissa mahdollisesti esiintyvät
henkilötiedot.
Hakemusten käsittelystä huolehtivan Seinäjoen kaupungin tytäryhtiön Into Seinäjoki Oy:n rekisteriin tallennettavia henkilötietoja ovat yhteyshenkilön nimi ja yhteystiedot (osoite, puhelinnumero,
sähköposti).
Rekisteriin liittyviä tietoja säilytetään Suomessa.
Tiedot poistetaan 10 vuoden kuluttua viimeisestä asiakastapahtumasta.

6. Säännönmukaiset tietolähteet
Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan tuen hakijan täyttämällä sähköisellä tai paperisella hakemuslomakkeella ja litteeillä sekä käsittelyn aikana tehtyjen mahdollisten lisätietopyyntöjen kautta.

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle
Tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti muille tahoille kuin hakemusten käsittelijäkunnalle, joka käsittelee hakemukset, tekee sopimukset ja arkistoi käsittelemänsä tiedot lainsäädännön mukaisesti.
Lisäksi tietoja voidaan luovuttaa rahoittaville viranomaisille ja heidän valtuuttamilleen, kuten työ- ja
elinkeinoministeriölle ja KEHA-keskukselle valtionavustuksen käytön raportoimiseksi sekä Verohallinnolle yksinyrittäjille maksettujen tukien raportoimiseksi.
Tietoja ei luovuteta markkinointitarkoituksiin, eikä EU / ETA -maiden ulkopuolelle.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet
Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot
suojataan asianmukaisesti. Kun rekisteritietoja säilytetään Internet-palvelimilla, niiden laitteiston
fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti.
Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita
henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden
työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu.
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9. Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista
Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia
mahdollisen virheellisen henkilötiedon korjaamista tai puutteellisen henkilötiedon täydentämistä.
Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen rekisteristä ("oikeus tulla unohdetuksi") esimerkiksi siinä tapauksessa, että hän keskeyttää hakuprosessin. Niin ikään rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa.
Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee
lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).
Rekisteröity voi tehdä valituksen Suomen valvontaviranomaiselle, joka on tietosuojavaltuutettu.
Ohjeistus valituksen tekemiseen löytyy tietosuojavaltuutetun verkkosivuilta.

