TIETOSUOJASELOSTE
Henkilötietolaki (523/1999) 10 § ja 24 §
Lue täyttöohjeet ennen rekisteriselosteen
täyttämistä. Käytä tarvittaessa liitettä.

1a
Rekisterinpitäjä

Laatimispäivä

24.5.2018

Nimi

Kangasniemen kunta/elinkeinotoimi
Osoite

Otto Mannisen tie 2, 51200 KANGASNIEMI
Muut yhteystiedot (esim. puhelin virka-aikana, sähköpostiosoite)

www.kangasniemi.fi, kirjaamo@kangasniemi.fi
Nimi
2
Siikonen
Yhteyshenki- Jukka
Osoite
lö rekisteriä Otto Mannisen tie 2, 51200 KANGASNIEMI
koskevissa
asioissa
Muut yhteystiedot (esim. puhelin virka-aikana, sähköpostiosoite)
P. 0400 651 301, jukka.siikonen@kangasniemi.fi

3
Rekisterin
nimi
4
Henkilötietojen käsittelyn
tarkoitus

Kangasniemen kunnan yritysrekisteri

5
Rekisterin
tietosisältö

Yrityksen nimi ja y-tunnus
Yhteyshenkilön nimi
Yrityksen osoite
Yrityksen kotikunta
Yrityksen puhelin- ja matkapuhelinnumerot
Yrityksen sähköpostiosoite ja kotisivujen osoite
Yrityksen toimiala
Yrityksen ilmoittamat lisätiedot esim. tuotteista ja palveluista
Yrityksen ilmoittamat hakusanat (meta) tuotteista/palveluista
Uutiskirjeen vastaanottajan sähköpostiosoite

6
Säännönmukaiset tietolähteet

Yritysrekisterin perusaineisto pohjautuu yrityksiltä saatuihin tietoihin. Yritykset voivat milloin tahansa
täydentää omia tietojaan internet-sivuilla olevan päivityslomakkeen avulla tai ottamalla yhteyttä
rekisterinpitäjän yhteyshenkilöön. Yhteyshenkilö voi myös milloin tahansa päivittää ja täydentää
tietoja. Tietolähteinä käytetään myös PRH:n Kaupparekisterin kuulutustietopalvelua.
Uutiskirjeen kohdalla yritykset antavat suostumuksen lähetykselle ja tilaavat uutiskirjeen
sähköpostilähetyksen yhteydessä tai antavat luvan esim. puhelimitse tai kasvokkaisen tapaamisen
yhteydessä.

Kangasniemen kunta/elinkeinotoimi ylläpitää Kangasniemellä toimivien yritysten julkista
yrityshakemistoa Kangasniemen kunnan internet-sivulla. Lisäksi yritysten tietoja yritysrekisteristä
siirretään myös printtimuotoiseen yritysluetteloon. Hakemisto ja luettelo palvelevat kuntalaisia ja
vapaa-ajan asukkaita palvelujen löytämisessä. Lisäksi Kangasniemen kunta/elinkeinotoimi lähettää
uutiskirjettä sähköpostitietonsa luovuttaneille yrityksille ja yhteisöille. Lähetykselle on oltava
uutiskirjeen vastaanottajan suostumus.
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7
Tietojen
säännönmukaiset
luovutukset

Tiedot ovat katseltavissa Kangasniemen kunnan internet-sivuilla osoitteessa
yrityshakemisto.kangasniemi.fi sekä jaettavasta printtimuotoisesta yritysluettelosta. Rekisterinpitäjä
voi koota yritysrekisterin tietokannasta yritysjoukkoja koskevia poimintoja ja listauksia omaan
tiedotuskäyttöön, mm. kangasniemeläisille yrityksille lähetettävät kunnan elinkeinotoimen uutiskirjeet.
Tietokantatietoja, poimintoja tai listauksia ei luovuteta eikä siirretä ulkopuolisille. Käyttö tapahtuu
pääkäyttäjän ja yrittäjien toimesta.

8
Tietojen
siirto
EU:n tai
ETA:n
ulkopuolelle

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

9
Rekisterin
suojauksen
periaatteet

A Manuaalinen aineisto

Rekisteristä ei ole manuaalista versiota.

B ATK:lla käsiteltävät tiedot

Yritysrekisteri toimii ainoastaan sähköisenä tietokantana. Manuaalista rekisteriä ja aineistoa ei ole.
Rekisterin tietoja säilytetään ulkopuolisilta salasanoilla suojatussa tietokannassa. Tietokannat
sijaitsevat lukituissa tiloissa, tietoihin ei ole pääsyä ulkopuolisilla henkilöillä. Rekisterinpitäjän
yhteyshenkilöillä (elinkeino- ja matkailutoimi) on pääsy kaikkiin rekisterissä oleviin yritysten tietoihin
ja niiden ylläpitoon ja päivittämiseen.

10
Tarkastusoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja yritysrekisteriin on tallennettu.
Asiakkaalla on oikeus nähdä edellä mainitut tiedot ja pyynnöstä saada niistä jäljennökset. Pyyntö
osoitetaan rekisterinpitäjän yhteyshenkilölle.

11
Rekisterinpitäjän on ilman aiheetonta viivytystä pyydettäessä oikaistava, poistettava tai
Oikeus vaatia täydennettävä yritysrekisterissä oleva virheellinen, tarpeeton, puutteellinen tai vanhentunut tieto.
tiedon
Korjauksen voi tehdä osoittamalla asiaa koskevan pyynnön rekisterinpitäjän yhteyshenkilölle.
korjaamista

12
Rekisteröidyllä on oikeus tietojen käsittelyn rajoittamiseen. Yrityksellä on oikeus kieltää tietojensa
Muut henkilö- julkaiseminen yrityshakemistossa tai yritysluettelossa tai kieltää uutiskirjeen lähettämisen. Kiellon voi
tietojen käsit- tehdä osoittamalla asiaa koskevan pyynnön rekisterinpitäjän yhteyshenkilölle.
telyyn liittyvät oikeudet

