
TIETOSUOJASELOSTE 

Laatimispäivä 

1 
Rekisterin- 
pitäjä 

Nimi (y-tunnus) 

Tammelan kunta 
Osoite 

Hakkapeliitantie 2, 31300 Tammela 
Muut yhteystiedot (esim. puhelin virka-aikana, sähköpostiosoite) 

puh. 03-41201, kirjaamo@tammela.fi 

2
Yhteyshenki- 
lö rekisteriä 
koskevissa 
asioissa 

Nimi 

Osoite 

Hakkapeliitantie 2, 31300 Tammela 

Muut yhteystiedot (esim. puhelin virka-aikana, sähköpostiosoite) 

3 
Rekisterin 
nimi
4 
Henkilötieto- 
jen  käsittelyn 
tarkoitus 

5 
Rekisterin 
tietosisältö 

6 
Säännön- 
mukaiset 
tietolähteet 

mailto:kirjaamo@tammela.fi


TIETOSUOJAELOSTE 2 
 

6 
Säännön- 
mukaiset 
tietolähteet 
(jatkoa) 

 

7 
Tietojen 
säännönmu- 
kaiset  luovu- 
tukset 

 

8 
Tietojen  siir- 
to EU:n tai 
ETA:n ulko- 
puolelle 

 

9 
Rekisterin 
suojauksen 
periaatteet 

A Manuaalinen  aineisto 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BATK:llakäsiteltävät tiedot 

10 
Tarkastus- 
oikeus 

 

  
11 
Oikeus vaa- 
tia tiedon 
korjaamista 

 

12 
Muut henki- 
lötietojen 
käsittelyyn 
liittyvät 
oikeudet 

 

 


	Rekisterin nimi: Schneider Electricic Esmikko, kulunvalvonta- ja työajanseurantajärjestelmä
	Laatimispäivä: 10.8.2018
	Nimi: Hallintojohtaja Anitta Hietaniemi
	Rekisterin tietosisältö: Rekisteri sisältää tiedot työntekijöistä, joiden työaika on järjestettyliukuvaksi. Työajanseurantajärjestelmästä rekisteriintallentuu työntekijän itse tekemät työaikaleimaukset (työpäivän alkaminenja päättyminen sekä poissaolosyyt, kuten lounas, loma, matka, työasia jne.)Rekisteri sisältää seuraavat tiedot työntekijöistä: nimi, henkilönumero, työaikaryhmä, työaikaryhmän kuvaus (ei syntymäaikaa eikä henkilötunnusta). 
	Tietojen säännönmukaiset luovutukset: Järjestelmästä tulostetaan esimiehille kuukausittain alaistensa  työajanseurannan toteutumisraportit paperisina, mahdollisesti muulloinkin, jos siihen on jokin työnjohdollinen syy.Työajanseurantajärjestelmän tietoja voidaan luovuttaa toimivaltaiselle viranomaiselle esim. rikosten selvittämiseksi mutta tietoja ei luovuteta muuhun käyttöön.
	Säännönmukaiset tietolähteet jatkoa: 
	Tietojen siir to EUn tai ETAn ulko puolelle: Ei siirretä
	Manuaalinen aineisto: Manuaalinen aineistoJärjestelmästä tuotetut leimausraportit toimitetaan työntekijän esimiehelle, joka säilyttää raportit säilytysaikamääräysten mukaan siten, että sivullisilla ei ole niihin pääsyä.
	Tarkastusoikeus: Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa itseään koskevat henkilötiedot
	Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet: 
	Muut yhteystiedot (esim: 
	 puhelin virka-aikana, sähköpostiosoite): anitta.hietaniemi@tammela.fi, puh. 0505697500

	Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus: Henkilökunnan kulun ja työajan seuranta.Työajanseurantaohjelman avulla saadaan tietoja henkilön työajan toteutumisesta. Tiedot perustuvat henkilön leimauksiin työaikapäätteillä. Järjestelmää käytetään myös viraston sähköiseen ovien ohjelmointiin.
	Säännönmukaiset tietolähteet: Rekisteröityjen henkilöiden perustiedot (nimi, työaikaryhmä) saadaan esimiehiltä työsuhteen alkaessa.
	ATKlla käsiteltävät tiedot: Tietojärjestelmässä säilytettävät tiedot on suojattu ulkopuolisilta kirjautumisella, jolloin käyttäjä tunnistetaan käyttäjätunnuksella ja salasanalla.Rekisteriin tallennettuja tietoja pääsee katsomaan vain siihen oikeutetut työntekijät, jotka tarvittaessa voivat korjata virheellisiä tai puuttuvia leimauksia työntekijän pyynnöstä.
	Oikeus vaatia tiedon korjaamista: Rekisteröidyllä on oikeus pyytää tietojensa oikaisemista, korjaamista tai poistamista. Kirjallinen yksilöity pyyntö tulee osoittaa kunnan tietosuojavastaavalle tai rekisterinpitäjälle ja toimittaa kunnan kirjaamoon.


