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Luottamushenkilötietojen tietosuojaseloste 

EU:n yleinen tietosuoja-asetus (2016/679) 12, 13 ja 14 artiklat. 

1.Rekisterinpitäjä 

Etelä-Karjalan liitto, Y-tunnus 0869462-5 

Kauppakatu 40 D, 53100 Lappeenranta 

sähköposti: kirjaamo@ekarjala.fi 
 

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa: 

tietosuojavastaava 

2. Tietosuojavastaava 

Rauni Lainejärvi, Etelä-Karjalan liitto 
Puhelin 040 139 0170, sähköposti rauni.lainejarvi@ekarjala.fi 

3. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus 

Henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena on toimielinten luottamustehtävien hoi-

taminen ja luottamustehtävien johdosta maksettavien palkkioiden ja korvausten 
maksu. Sekä toimielinten kokousten käytännönjärjestelyt. Rekisteröidyt ovat 

Etelä-Karjalan liiton luottamushenkilöitä. Henkilötietojen käsittely perustuu 

yleistä etua koskevan tehtävän suorittamiseen tai julkisen vallan käyttämiseen.  

4. Rekisterin henkilötietojen sisältö 

Henkilön tiedot: 

Nimi, osoite, syntymäaika, henkilötunnus, ammatti, puhelinnumero, sähköposti-

osoite, henkilönumero (ID), passikopio, ruokavalio (allergiat), lupa valokuvan jul-

kaisuun Etelä-Karjalan liiton kovisivuilla 

 

Luottamushenkilön tehtävään liittyvät tiedot: 

Toimielimeen kuulumisen aloitus- ja päättymispäivämäärä, puoluejäsenyys, jä-

senkunta 
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Palkkioiden- ja korvausten maksuun liittyvät tiedot: 

Tilinumero, verotiedot, puolueverotiedot 

5. Henkilötietojen lähde  

Tiedot pyydetään ja saadaan pääsääntöisesti rekisteröidyiltä. Tietoja saadaan 

myös puoluetoimistoilta.  

6. Henkilötietojen vastaanottajat 

Henkilötietoja käsittelevät Etelä-Karjalan liiton henkilöstö- ja taloushallinto sekä 

Meidän IT- ja talous Oy:n palkanlaskennan asiantuntijatiimi. Tiedot sijaitsevat 

Meita Oy:n omalla palvelimella Suomesssa, Meitan konesalissa, joka on asianmu-

kaisesti suojattu. Meita Oy vastaa myös alihankkijoidensa toimista.  

Palkkioihin liittyviä tietoja käsittelevät lisäksi tilintarkastaja ja viranomaistahot, 
mm. Verohallinto ja Keva.   

7. Tietojen luovutus ja siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle ja 
kansainvälisille järjestöille 

Tietoja ei luovuteta EU:n tai ETA:n ulkopuolelle tai kansainvälisille järjestöille, 
paitsi jos kyseessä on kansainvälisen järjestön kokous tai vierailu kolmansiin mai-

hin. Tällöin rekisteröidyltä pyydetään nimenomainen suostumus henkilötietojen 

siirtoon ja hänelle kerrotaan riskeistä tietosuojatason mahdollisten puutteiden 

vuoksi.  

8. Henkilötietojen säilytysaika  

Tietoja säilytetään tiedonohjaussuunnitelmassa määrätyn ajan.    

9. Rekisteröidyn oikeudet  

Rekisteröidyllä on oikeus:  

- tarkastaa itseään koskevat henkilötiedot   

- saada virheellinen henkilötieto korjattua 
- rajoittaa tietojen käsittelyä  
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Pyyntö tulee lähettää sähköpostitse kirjaamo@ekarjala.fi tai postitse Etelä-Karja-

lan liitto, Kauppakatu 40 D, 53100 Lappeenranta.  

10. Profilointi  

 Rekisterin avulla ei tehdä profilointia eikä muuta automaattista päätöksentekoa.  

11. Muut oikeudet  

Rekisteröidyllä on lisäksi oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle, mikäli rekis-

teröity katsoo, että häntä koskevien henkilötietojen käsittelyssä rikotaan voi-

massa olevaa tietosuojalainsäädäntöä.  
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