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Rekisteriseloste
Tietosuoja-asetuksen 2016/679 mukainen rekisteriseloste
1. Rekisterinpitäjä
Buusti ry
Y-tunnus 0650483-2
Kauppaneliö 2
60120 Seinäjoki
Puh. 040 137 7495
etunimi.sukunimi(at)buustiaelamaan.fi
2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa
Rekisterin tietosisältöä koskevat kysymykset
Kirjanpitäjä
Puh. 040 137 7671
Rekisterin tietoturvallisuutta koskevat kysymykset
Tietosuojavastaava
Puh. 040 137 7495
3. Rekisterin nimi
Buusti ry henkilöstörekisteri.
4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Rekisterissä ylläpidetään Buusti ry henkilökunnan henkilötietoja. Henkilötietojen
käsittelyn tarkoituksena on henkilöstö- ja palkkahallinnon ylläpito.
5. Rekisterin tietosisältö
Henkilörekisteri sisältää tietoja henkilökunnasta:
Henkilötiedot:
Etunimi, sukunimi, toinen nimi, henkilötunnus, henkilönumero, katuosoite,
postinumero, postitoimipaikka, matkapuhelinnumero, sähköposti, työryhmä,
työehtosopimus, pankkitilikonttori, taseen alkuarvot, vuosilomat, työsuhteen tila,
lomat, työsuhdetietoja
Henkilöstön lomakkeet:
Työsopimus, työtodistus, työhistoria, kirjallinen varoitus, työsuhteen päättyminen,
ansioluettelo, koulutushakemus
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Henkilöstön palkkatiedot:
Henkilötiedot ja perustiedot, verotiedot, pankkiyhteys, ay-maksut, palkan perusteet,
työvuorolistat, tavoite ja toteutunut työaika
6. Säännönmukaiset tietolähteet
Henkilörekisteri sisältää tietoja, jotka on saatu henkilön työsuhteen alkaessa häneltä
itseltään ja viranomaistaholta.
7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset
Tietoja ei luovuteta ulkopuolisille henkilötietojen käsittelijöille, paitsi tarvittaessa
viranomaistahoille pyydettäessä. Järjestelmien palveluntarjoajilla on mahdollisten
ongelmatilanteiden varalta pääsy järjestelmiin. Buusti ry rekisterinpitäjänä ohjeistaa
kolmansia osapuolia käsittelytoimissa. Henkilötietojen käsittelijät ovat velvoitettuja
toimimaan niiden mukaisesti.
8. Tietojen siirto EU tai ETA-alueen ulkopuolelle
Tietoja ei siirretä EU tai ETA-alueen ulkopuolelle.
9. Rekisterin suojaus periaatteet
A. Manuaalinen aineisto
Henkilötietoja sisältävät asiakirjat säilytetään toimistotiloissa, joihin pääsy vain
rajatusti Buusti ry:n henkilökunnalla.
B. ATK:lla käsiteltävät tiedot
Rekisterinpitäjä on suojannut rekisterin tarvittavin tietoturvakeinoin. Rekisterin
tietoihin pääsyä on rajattu käyttöoikeuksilla ja henkilökohtaisin käyttäjätunnuksin ja
salasanoin. Jokainen rekisterin tietoja käsittelevä on allekirjoittanut
salassapitosopimuksen.
10. Tarkastusoikeus
Rekisteröity voi tarkastaa hänestä kerätyt tiedot pyytämällä niitä Buusti ry:n
kirjanpitäjältä, jonka yhteystiedot ovat Kauppaneliö 2, 60120 Seinäjoki puh. 040
1377671
11. Oikeus vaatia tietojen korjaamista
Rekisteröidyllä on oikeus vaatia rekisterissä olevien tietojensa korjausta. Pyynnön
virheellisen tai vanhentuneen tiedon korjaamiselle voi välittää Buusti ry:n
kirjanpitäjälle, jonka yhteystiedot ovat tämän asiakirjankohdassa 10.
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12. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet
EU:n tietosuoja-asetuksen 2016/679 mukaisesti rekisteröidyllä on oikeus vaatia
tietojensa poistamista henkilörekisteristä. Tiedot poistetaan, kun työsuhde ja siihen
liittyvät molemminpuoliset velvoitteet ovat päättyneet. Tiedot siirretään arkistoihin,
joista henkilö voi ne halutessaan pyytää. Rekisteriä ei käytetä automaattiseen
päätökseen tai profilointiin. Mahdollisista rekisteröidyn tietoon kohdistuneista
tietoturvaloukkauksista ilmoitetaan rekisteröidylle ja viranomaisille säädösten
mukaisesti.
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