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Etevan tietosuojailmoitus rekisteröidyille
Tämä tietosuojaseloste sisältää EU:n tietosuoja-asetuksen (EU) 679/2016 13 ja 14
artiklojen mukaiset henkilötietojen käsittelyä koskevat tiedot rekisteröidylle
(luonnolliselle henkilölle).

Rekisterinpitäjä ja rekisterinpitäjän yhteystiedot
Eteva kuntayhtymä (0203300-9)
PL 43 (Karhukuja 1)
04600 Mäntsälä
Puhelin 020 692 100, sähköposti kirjaamo@eteva.fi

Tietosuojavastaavan yhteystiedot
Tietosuojavastaava
Puhelin 020 692 100
Sähköposti: https://portti.eteva.fi ja valitsemalla vastaanottajaksi tietosuoja@eteva.fi.

Käsittelyn tarkoitukset, oikeusperusteet ja henkilötietoryhmät
Henkilötietojen käyttötarkoitukset ovat:
-

Palvelun kautta tuotetaan Etevan omistajakunnille raportointi- ja seurantatietoa Etevan
asiakkaille tuotetuista palveluista. Käytön vaatimuksena on käyttäjien vahva
tunnistautuminen. Tunnistautumista varten tarvitaan käyttäjän nimi, henkilötunnus,
sähköpostiosoite ja käyttöoikeuden voimassaoloaika.

Henkilötietojen käsittelyn oikeusperusteet:
-

Laki kehitysvammaisten erityishuollosta (519/1977) eli kehitysvammalaki.
Eteva kuntayhtymän perussopimus.
Jäsenkuntien ja Etevan väliset vuotuiset sopimukset
Ohje asiakastietojen luovutuksesta Etevan ja asiakaskuntien välillä 17.8.2016

Käsiteltävät henkilötietoryhmät:
-

Palvelun käyttöön oikeutettujen työntekijöiden henkilötiedot.

Vastaanottajat tai vastaanottajaryhmät
Henkilötietojen vastaanottajia ovat:
-

Jäsenkuntien työ- ja virkasuhteiset työntekijät.

-

Etevan työ- ja virkasuhteiset työntekijät.

-

Sopimusperusteiset kumppanit (esim. tietojärjestelmäpalveluita tarjoavat organisaatiot).

Siirto kolmansiin maihin tai kansainvälisille järjestöille
Henkilötietoja ei siirretä tai luovuteta EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

Säilyttämisajat
Henkilötietoja säilytetään asiakkuuden ja siihen liittyvien sopimusten voimassaoloajan
mukaisesti toistaiseksi. Alkuperäisen käsittelytarkoituksen päätyttyä tiedot poistetaan,
ellei arkistoinnin, kirjanpidon tai muusta säädöksistä muuta johdu.
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Rekisteröidyn oikeudet
Rekisteröidyllä on oikeus saada rekisterinpitäjältä vahvistus siitä, käsitelläänkö hänen
henkilötietojaan tai ei tai onko niitä käsitelty. Rekisteröidyllä on myös oikeus:
-

pyytää itseään koskevat henkilötiedot
pyytää rekisterinpitäjää oikaisemaan tai poistamaan virheelliset tai vanhentuneet tiedot
pyytää henkilötietojen käsittelyn rajoittamista
tehdä valitus valvontaviranomaiselle

Henkilötietojen lähteet sekä rekisteröidyn velvollisuus antaa
henkilötietoja
Jäsenkuntien valtuutuksien mukaan myönnetyt käyttöoikeudet. Käyttöoikeuksien
mukaiset henkilötiedot.

Automaattinen päätöksenteko ja profilointi
Henkilötietojen käsittelyyn ei liity rekisteröidyn oikeuksiin vaikuttavaa automaattista
päätöksentekoa eikä profilointia.

Käsittelyn suojaaminen
Eteva kuntayhtymä rekisterinpitäjänä on toteuttanut tarvittavat tekniset ja
organisatoriset toimet sekä vaatii niiden noudattamista myös yhteistyöhön
osallistuvilta osapuolilta sekä mahdollisilta alihankintana käytettäviltä
palveluntarjoajatahoilta. Henkilötietojen käsittelyyn osallistuvilta organisaatioilta
edellytetään turvallisuus- tai tietoturvallisuussopimusta ja henkilöiltä edellytetään
vaitiolo- tai salassapitositoumuksia.
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