TIETOSUOJASELOSTE
– yhdistetty rekisteriseloste ja
informointiasiakirja
Henkilötietolaki (523/99) 10 ja 24 §
Laatimispvm: 3.10.2017
1. Rekisterinpitäjä

Nimi
Maatalousyrittäjien eläkelaitos (Mela) ja Lempäälän kunnan kunnanhallitus
Yhteystiedot (osoite, puhelin)
Mela
Lempäälän kunta (oma paikallisyksikkö))
PL 16
PL 36
02101 Espoo
37501 Lempäälä
020 630 0500

2. Rekisteriasioista vastaava
henkilö ja/tai yhteyshenkilö

03 565 51 000

Nimi

Marketta Ahlsten (Mela) ja Sakari Eerola (Lempäälän kunta)
Yhteystiedot (osoite, puhelin)

Mela
PL 16
02101 Espoo
puh. 020 630 0265

3. Rekisterin nimi
4. Henkilötietojen käsittelyn
tarkoitus / rekisterin
käyttötarkoitus

5. Rekisterin tietosisältö

Lomituspalvelut, Sakari Eerola
PL 36
37501 Lempäälä
050 383 0633
sakari.eerola(at)lempaala.fi

Lomituspalveluiden asiakasrekisteri

Lomitustoiminnan hallinnointi, toimeenpano, seuranta ja tilastointi.

Maatalousyrittäjien
- Nimi, sukupuoli, osoite, puhelinnumero, kieli, kansalaisuus,
henkilötunnus, pankkitili
- Maatilojen tiedot, yrittäjän tehtävät ja työosuus tilalla
- Verotusmuoto, MYEL-vakuutuksen alkamis- ja/tai päättymispäivä,
vakuutusnumero, MYEL-työtulo, mahdollinen eläketieto, eläkkeen
alkamis- ja/tai päättymispäivä, sijaisavun tuntihinta
- maatalousyrittäjien lomituspalvelulain nojalla annettujen
päätösten, maksettujen korvausten ja lähetettyjen laskujen tiedot
Maatalouslomittajien
- Nimi, osoite, puhelinnumero, sukupuoli, henkilötunnus, kieli,
kansalaisuus, pankkiyhteys
- Koulutustiedot
- Mahdollisesti verotustieto ja palkkatieto
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Palvelussuhteen tiedot, kuten työsuhteen tyyppi, alkamis- ja
päättymispäivämäärä, työaika, työosuusprosentti,
vuosilomapäivien lukumäärä
Työsopimukset
Työvuorot

Lomituksen hallintohenkilöstön
- Nimi, käyttäjätunnus, puhelinnumero, henkilötunnus,
sähköpostiosoite, käyttövaltuudet ja työvuorot
Kuluvan ja edellisen vuoden tiedot säilytetään järjestelmässä, vanhemmat
arkistoidaan siten, että kopio tietokannasta säilytetään Melan ja Tiedon
kesken sovitussa paikassa, josta kanta voidaan tarvittaessa palauttaa
Melan käyttöön.
6. Säännönmukaiset
tietolähteet

-

7. Säännönmukaiset tietojen
luovutukset

8. Tietojen siirto EU:n tai
Euroopan talousalueen
ulkopuolelle

9. Rekisterin suojauksen
periaatteet

Melan asiakasrekisteri
Työselosteet.
Työsopimukset
Suulliset ja kirjalliset hakemukset: vuosiloma- sijaisapu- ja
itsejärjestetyn lomituksen korvaushakemukset.
Tilatietolomakkeet.
Muu tarvittava asiakkaan antama suullinen tai kirjallinen tieto

Yhdistäminen muihin rekistereihin:
Sähköinen tiedonsiirto Lomitusnetistä palkanlaskentaohjelmistoon;
Populus ja/tai reskontraan; Raindance.

Salassapidettäviä tietoja ei luovuteta ulkopuolisille, ellei tietoja pyytävällä
ole lakiin perustuvaa oikeutta tiedonsaantiin.

Manuaalinen aineisto
Arkistointisuunnitelman mukaisesti.
Atk:lle talletetut tiedot
Rekisteri (= tietokanta) sijaitsee Tiedon palvelimella Espoossa.
Käyttövaltuustietovaranto sijaitsee järjestelmän tietokannassa. Kaikkien
käyttäjien on tunnistauduttava järjestelmään käyttäjätunnus/salasana parilla. Paikallisyksikön vastuuhenkilö antaa (ja poistaa) käyttövaltuudet
oman paikallisyksikkönsä tietoihin muille paikallisyksikön
hallintohenkilöille. Melan pääkäyttäjä antaa (ja poistaa) käyttövaltuudet
paikallisyksikön vastuuhenkilöille. Kaikkien käyttäjien on uusittava
salasanansa vähintään kerran vuodessa.
Maatalousyrittäjät tunnistautuvat ennen järjestelmään kirjautumista
työeläkejärjestelmän Tunnistuspalveluun.
Tieto kulkee salattuna. Tietovaranto on kahdennettu.
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10. Tarkastusoikeus ja
tarkastusoikeuden
toteuttaminen

Tarkastuspyynnöt osoitetaan kohdan 2 rekisteriasioista vastaavalle
Lempäälän kunnan työntekijälle.

11. Tiedon korjaaminen ja
tiedon korjaamisen
toteuttaminen

Korjauspyynnöt osoitetaan kohdan 2 rekisteriasioista vastaavalle
Lempäälän kunnan työntekijälle.

12. Muut mahdolliset
oikeudet

