Tietosuojakäytäntö
Rekisteriseloste 1.5.2018
1. Rekisterin pitäjä
Työnantaja:
TeollisuusSepät Oy
Korjaamonkatu 3
50100 Mikkeli
info@teollisuussepat.fi
2. Rekisteristä vastaavat henkilöt
Toimitusjohtaja Tuomo Kirjalainen
tuomo.kirjalainen@teollisuussepat.fi
+358 40 779 7716
3. Rekisterin nimi
TeollisuusSepät Oy henkilöstö-, asiakas-, toimittajarekisteri ja kirjanpito.
4. Rekisterin käyttötarkoitus
Tiedot säilytetään turvatuissa ja suljetuissa tiloissa.
Tietoja on säilytetään TeollisuusSepät Oy:n toimitiloissa ja toimistossa.
Tietoja käytetään tilaajalle riittävät pätevyydet ja voimassa olevien koulutusten
osoittamiseen, tilaajavastuun edellyttämiin tarkoituksiin, palkanmaksuun ja siihen liittyviin
rahaliikenteeseen ja kirjanpitoon, suojavarustuksen hankintaan ja yhteydenpitoa varten
Henkilötietoja on myös työterveyshuollolla joiden käytöstä vastuu on työterveyshuollolla.
Tietoja ei luovuteta tai käytetä muuhun kuin työn suorittamiseen liittyviin asioihin.
Tietoja luovuttaa asiakkaillemme tilaajavastuulain mukaisesti.
Tilaajalta edellytetään tietosuojalain noudattamista.
Tilaajalle luovutettavia tietoja on
- Nimi
- Osoite
- Sosiaaliturvatunnus
- Veronumero
- Voimassa olevat tulityö- työturva-, ja muiden tarvittavien korttien tiedot
- Voimassa olevat pätevyydet
5. Henkilörekisterin tietosisältö
- Henkilön etu- ja sukunimi
- syntymäaika
- veronumero
- yhteystiedot
- pankkitilin numero
- voimassa olevat kortit ja niiden tiedot
- läsnäolotieto työmaalla
- pätevyydet
- mahdollinen lähiomaisen yhteystiedot
- työsuhteen alkamis- ja päättymisajat
- verotiedot
- palkkatiedot
- koulutustiedot
- suojavaatetuksen koko
- sairaspoissaolon todistukset
- matka-asennusilmoitukset
- ammattiliitto ja työttömyyskassa tiedot
- mahdollisen alihankkijan työntekijöiden tiedot
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6. Asiakas- ja toimittajarekisterin tietosisältö
- yrityksen nimi
- yrityksen Y-tunnus
- yrityksen yhteyshenkilön etu- ja sukunimi
- yhteystiedot
- maksuliikennetiedot
- yrityksen tilaus- ja toimitushistoria sekä laskutustiedot
- toimittajien hinnastot
- asiakkaan toimintaohjeita
Sovellettavat lait:
- Työturvallisuuslaki (738/2002) 52 b § (24.5.2013/364)
- Henkilötietolaki (523/1999) 2 §, 3 §, 5 §, 6 §, 10 §, 24 §, 32 § ja 36 §
- Laki yksityisyyden suojasta työelämässä (759/2004, työelämän
tietosuojalaki) 3 §, 4 §:n 2 ja 3 mom.
7. Rekisterin käsittelijä
Tilitoimisto Ollikainen Oy
Porrassalmenkatu 1
50100 Mikkeli
a. Rekisterin käsittelijän vastuuhenkilö
Toimitusjohtaja Pasi Ollikainen
pasi.ollikainen@tilitoimisto-ollikainen.fi
+358 50 550 9367
Tietoja säilytetään myös Tilitoimisto Ollikaisen toimitiloissa (jonne on pääsy
ainoastaan henkilöstön valvonnassa ja muulloin tilat on suojattu sähköisin
vartiointijärjestelmin) ja sen ohjelmissa (Ohjelmien tietokannat on tallennettu
ohjelmistotalojen servereille). Ohjelmistotalojen serverit ne on turvattu
tietoturvaohjelmin, palomuurein ja niitä säilytetään tätä käyttöä varten
suunnitelluissa turvatuissa paikoissa. Tietoja säilytetään myös Tilitoimisto
Ollikainen Oy:n servereillä jotka on turvattu palamuurein ja käyttäjäkohtaisin
käyttäjätunnuksin ja salasanoin.
Ohjelmistoissa ja tilitoimiston servereillä tietoja pääsee katsomaan ja käsittelemään
vain niihin oikeutetut henkilöt henkilökohtaisin käyttäjätunnuksin ja salasanoin.
Tietoja käytetään esim. palkanmaksua, verotusta, työttömyyskassamaksuja,
vakuutuksia sekä kirjanpitoa varten.

8. Säännönmukaiset tietolähteet
Pääosa henkilötiedoista saadaan työntekijöiltä itseltään.
Tietoja saadaan myös tilaajien luovuttamina ja toimittajien luovuttamina.
9. Säännönmukaiset tietojen luovutukset
Rekisterin tietoja luovutetaan lainsäädännön edellyttämällä tavalla verottajalle,
aluehallintovirastolle ja muille toimivaltaisille viranomaisille.
Lisäksi tietoja luovutetaan tilaaja organisaatiolle.
Tietoja luovutetaan tilaajaorganisaation käyttämien verkkopalveluiden kautta, sähköisesti ja
joissakin tapauksissa paperimuodossa.
Jokaisella on oikeus tarkastaa rekisteriin sisältyvät itseään koskevat henkilötiedot.
10. Tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle
Tietoja ei luovuteta EU:n eikä ETA:n ulkopuolelle, jollei asiakas itse käytä tietoja EU:n tai
ETA alueen ulkopuolella ja silloinkin edellytetään henkilötietosuojalain noudattamista.
11. Rekisterin suojauksen periaate
Sähköisessä muodossa olevat henkilö- ja yritystiedot ovat suojattu palvelun
käyttövaltuutusrajoituksin.
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Paperi muodossa olevat henkilö- ja yritystiedot ovat säilytettyinä lukituissa tiloissa.
Tietojen käsittelijä on velvollinen noudattamaan henkilötietosuojalain ohjeita.
Salassa pidettävään henkilötietoon on oikeus ainoastaan henkilön työnantajan
valtuuttamalla yhteyshenkilöllä sekä työturvallisuudesta ja työehdoista vastaavilla henkilöillä
tai tarkastusta suorittavilla viranomaisilla.
Tiedot suojataan luvattomalta käytöltä ja tietoja pääsee käsittelemään vain näihin tietoihin
oikeutetut henkilöt.
Tietoja suojataan tietosuojalain ja lain yksityisyyden suojasta työelämässä mukaisesti.
12. Mahdollinen tietojen vuotaminen
Jos havaitsemme henkilötietoja sisältäviä asiakirjoja toiminnan yhteydessä, toimitamme ne
asianomaisille viipymättä jatkotoimenpiteitä varten.
Kaikki henkilötietoja sisältävät asiakirjat ovat luottamuksellisia, eikä niitä luovuteta kuin
asialliseen käyttöön.
Myös asiakkaan käyttöömme luovuttamat asiakirjat kuuluvat tietosuojan piiriin ja niitä
käsitellään luottamuksellisesti.
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