SELOSTE HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYSTÄ EU:n yleinen tietosuoja-asetus 2016/679, Art. 13 ja 14
REKISTERI-/TIETOSUOJASELOSTE Henkilötietolaki (523/1999) 10§

1
Rekisterin nimi

Hankintojen rekisteri

2
Rekisterinpitäjä

Simon kunta y-tunnus 0193015-4
Ratatie 6
95200 Simo
Puh. 016 269 111
sähköposti: simon.kunta@simo.fi

3
Rekisterin vastuuhenkilö/
yhteyshenkilöt

Vastuuhenkilö:
Maria Vaittinen puh. 040 673 5216

4
Rekisterin käyttötarkoitus

Rekisterin käyttötarkoituksena on organisaation hankintojen ja kilpailutuksien
yhteydessä syntyneiden asiakirjojen ja muut tiedon hallinta.

5
Rekisterin tietosisältö

Sisältää hankintaprosessin eri vaiheissa tarvittavia tietoja kuten tarjouspyyntöjä ja
tarjouksia. Tarjousten tietosisältö määräytyy tarjouspyynnön kohteena olevan
asian mukaan. Asiakirjat voivat sisältää myös muita tarjoajan antamia tietoja.

6
Säännönmukaiset tietolähteet

Organisaation vireille panemat kilpailutukset ja niiden tiedot, jotka voivat sisältää
henkilötietoja. Tarjouspyyntöihin vastanneet henkilöt tai yritykset.

7
Tietojen
säännönmukaiset
luovutukset

Rekisteristä ei luovuteta tietoja suoramarkkinointiin, puhelinmyyntiin,
osoitepalveluun eikä markkina- ja mielipidetutkimuksiin. Tietoja annetaan pyydettäessä.

Yhteyshenkilöt:
Paula Moilanen puh. 040 352 7995

Hankinnat ja kilpailutukset ovat julkista tietoa, poikkeuksena tarjousten liikesalaisuuksiksi katsotut tiedot.
Kynnysarvot ylittävät kilpailutukset julkaistaan valtakunnalliseen Hilmajärjestelmään.
8
Tietojen siirto EU:n tai
ETA:n ulkopuolelle
9.
Julkiset

Tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

Hankinnat ja kilpailutukset ovat julkista tietoa, poikkeuksena tarjousten liikesalaisuuksiksi katsotut tiedot. Diaariin merkitty tieto on julkinen, ellei julkisuuslain 24

tiedot

§:stä muuta johdu. Asiakirjan tietokenttiin merkitään asiaselosteen lisäksi mm.
julkisuusmerkintä.

10.
Salassa
pidettävät
tiedot
11.
Tietojensaanti

Salassa pidettävät tiedot pidetään järjestelmässä erillään omissa aineistoissaan ja
niiden käyttöä rajataan käyttöoikeuksilla.
Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa itseään koskevat henkilörekisteritiedot (henkilötietolaki 26 §). Sen, joka haluaa tarkastaa itseään koskevat tiedot 26 §:ssä tarkoitetulla

tavalla, on esitettävä tätä tarkoittava pyyntö rekisterinpitäjälle omakätisesti allekirjoitetussa tai sitä vastaavalla tavalla varmennetussa asiakirjassa, tai henkilökohtaisesti rekisterinpitäjän luona (Henkilötietolaki § 28, EU:n tietosuoja-asetus).
Tarkastuspyyntö lähetetään osoitteeseen:
Simon kunta / Tietosuojavastaava
Ratatie 6
95200 Simo
Tarkastusoikeus voidaan evätä ainoastaan poikkeustapauksessa (henkilötietolaki
27 §, laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta 11 § 2 mom.).
Jos tarkastusoikeus evätään, rekisteröidylle annetaan kirjallinen kieltäytymistodistus.
Todistuksesta ilmenevät syyt, joiden vuoksi tarkastusoikeus on evätty. Rekisteröidyllä on
oikeus saattaa asia tietosuojavaltuutetun ratkaistavaksi osoitteella:
Tietosuojavaltuutetun toimisto Postiosoite: PL 800, 00521 Helsinki Vaihde: 029 56 66700
Faksi: 029 56 66735 Sähköposti: tietosuoja@om.fi
12.
Tietojen
säilytys

Ylläpidettävät tietokannat säilytetään aktiivikantoina, ja aikaisemmat passiivitietokantoina niin kauan kuin se on teknisesti mahdollista.
Pysyvästi/pitkäaikaisesti säilytettävät asiakirjat (esim. toimielinten pöytäkirjat)
säilytetään lisäksi myös paperitulosteina.

