TIETOSUOJASELOSTE
Henkilötietolaki (523/1999) 10§ ja 24§
Laatimispäivä: 10.10.2018
Nimi
1
Rekisterinpitäjä Rantasalmen kunta
Osoite

Poikkitie 2 58900 Rantasalmi
Muut yhteystiedot (puhelin virka-aikaan, sähköpostiosoite)

040161 5000 rantasalmen.kunta@rantasalmi.fi
2
Yhteyshenkilö
rekisteriä
koskevissa
asioissa

Nimi

Auli Tolvanen, Sirpa Issakainen
Osoite

Poikkitie 2 58900 Rantasalmi
Muut yhteystiedot (puhelin virka-aikaan, sähköpostiosoite)

040 161 5005 auli.tolvanen@rantasalmi.fi 040 161 5004
sirpa.issakainen@rantasalmi.fi
3
Rekisterin nimi

ProEconomica Osto- ja myyntireskontra

4
Henkilötietojen
käsittelyn
tarkoitus

ProEconomica taloushallinnassa (laskuissa jne.) henkilötietojen käyttö
perustuu kunnan liiketoiminnan harjoittamiseen asiakkaiden,
toimittajien ja palveluiden toimittajien sekä kumppaneiden kanssa.

5
Rekisterin
tietosisältö

- Henkilön perustiedot
- asiakkaat ja toimittajat
- Asiakkaat
- laskuilla, maksukehotuksilla, saatavailmoituksilla, perintäkirjeillä
- reskontran asiakas, laskutuslajin asiakas
- Toimittajat
- laskuilla, maksuilla, pankkiaineistossa
- Järjestelmän käyttäjätiedot
- Toimintojen käsittelijätiedot (käsittelijä, tarkastaja, hyväksyjä)
- yhteyshenkilöt sekä vastuuhenkilöt eri toiminnoissa
- asiakkaan yhteyshenkilö, toimittajan yhteyshenkilö, ilmoitusten ja
tilastojen yhteyshenkilö
- Vastuuhenkilö käyttöomaisuudessa

6
Säännönmukaiset
tietolähteet

- suoraan rekisteröidyltä
- muista sisäisitä järjestelmistä
- ulkopuolisilta tahoilta
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7
Tietojen
säännönmukaiset
luovutukset

8
Tietojen siirto
EU:n tai
ETA:n ulkopuolelle

2

Yleiset
- verohallinto
- tilastokeskus
- pankki
Taloudenohjaus
- verkkolaskuoperaattori
- perintätoimistot
- ulosottoviranomainen
Ei

9
Rekisterin
suojauksen
periaatteet

A Manuaalinen aineisto
Lähiarkisto

10
Tarkastusoikeus

Rekisteröidyllä on kohtuullisin väliajoin oikeus saada pääsy
henkilötietoihin, joita hänestä on kerätty sekä tietoihin hänen
henkilötietojensa käsittelyyn liittyen. Rekisterinpitäjä voi tulostaa
rekisteröidyn tiedot ProEconomican asiakastietojärjestelmästä. Pyyntö
esitetään kirjallisesti.

11
Oikeus vaatia
tiedon
korjaamista

Asiakkaalla on oikeus vaatia, että rekisterinpitäjä oikaisee ilman
aiheetonta viivytystä asiakasta koskevat epätarkat ja virheelliset
henkilötiedot.
Rekisterinpitäjän pääkäyttäjä korjaa ProEconomican
asiakastietojärjestelmään tehdyn virheellisen kirjauksen.
Kaikista muutoksista tallentuu lokille merkintä.
Taloushallinnan asiakastietojen rekisteröinti perustuu lainsäädäntöön,
eikä järjestelmästä voi poistaa henkilötietoja välittömästi. Virheellisesti
tallennetut asiakastiedot voidaan poistaa ylläpitotoiminnolla.
Kaikista poistoista jää lokille merkintä

12
Muut
henkilötietojen
käsittelyyn
liittyvät
oikeudet

B ATK:lla käsiteltävät tiedot
- käyttäjäkohtaiset käyttäjätunnukset ja salasanat. Vain nimetyt henkilöt
pääsevät järjestelmään.
- toimintojen käyttöoikeusmaskit mahdollistavat käytön rajaamisen vain
halutuille käyttäjille
Rekisterin käyttöä lokitetaan, lokien käyttö vain tietosuojavastaavalla

