
 TIETOSUOJASELOSTE 
Rekisterinpitäjän informointi rekisteröidylle 
EU:n yleinen Tietosuoja-asetus (2016/679), artiklat 13 ja 14 

 
Laatimispäivämäärä 16.4.2020 

1.Rekisterin nimi Dynasty asianhallinta -rekisteri 
 

2. Rekisterin pitäjä Kankaanpään kaupunki,       
PL 36, 38701 Kankaanpää 
käyntiosoite: Kuninkaanlähteenkatu 12, 38700 Kankaanpää 
sähköposti: kankaanpaan.kaupunki@kankaanpaa.fi 
puh. 02 57 700 

3. Rekisteristä vastaava 
viranhaltija 

Nimi:  Tiedonhallintasihteeri Anne Ranta 
Osoite: Kuninkaanlähteenkatu 12, 38700 Kankaanpää 
Muut yhteystiedot (esim. puhelin virka-aikana, sähköpostiosoite) 
puh. 044 577 2227,   anne.ranta@kankaanpaa.fi 
 

4. Yhteyshenkilö rekisteriä 
koskevissa asioissa 

Nimi: Tiedonhallintasihteeri Anne Ranta 
Osoite: Kuninkaanlähteenkatu 12, 38700 Kankaanpää 
Muut yhteystiedot (esim. puhelin virka-aikana, sähköpostiosoite) 

puh. 044 577 2227 

5. Tietosuojavastaava Tietosuojavastaava Anneli Hakola 
tietosuojavastaava@kankaanpaa.fi 
puh. 050 555 5930 
 
Varatietosuojavastaava Anne Ranta 
tietosuojavastaava@kankaanpaa.fi 
puh. 044 577 2227 

6. Henkilötietojen käsittelyn 
tarkoitus ja käsittelyn 
oikeusperuste    
kts. Artikla 6 

Rekisteriin tallennetaan kaupunginvaltuuston, kaupunginhallituksen, 
lauta- ja johtokuntien, jaostojen ja neuvostojen sekä viranhaltijoiden 
päätettävät asiat eli valmisteluasiakirjat, esityslistat, pöytäkirjat sekä 
viranhaltijapäätökset. Rekisteriin tallennetaan myös kirjattavat asiakirjat, 
kirjaamoon saapuva virallinen posti sekä toimialoilta lähtevä virallinen 
posti. 
 
Yllämainituissa asiakirjoissa olevat henkilötiedot ovat tarpeellisia asioiden 
hoitamisen ja päätöksenteon kannalta. 
 
Järjestelmän avulla seurataan kaupungin hallinnossa valmisteltavien 
asioiden käsittelyä sekä annetaan tietoa asian etenemisestä, 
käsittelyvaiheista ja päätöksistä. Järjestelmässä on myös 
luottamushenkilöille tarkoitettu portaali, jossa on 
päätöksentekoon liittyviä asiakirjoja, mm. toimielinten esityslistat ja 
pöytäkirjat. 
 
Arkistolaki 831/1994 
Laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta 621/1999 
Tietosuojalaki 1050/2018 
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7. Rekisterin tietosisältö, 
kerättävät tiedot 
kts. Artikla 9 

Rekisteri sisältää vireille tulleisiin päätettyihin asioihin liittyviä 
henkilötietoja, kuten henkilön nimi, syntymäaika, henkilötunnus, 
ammatti, osoite- ja muut yhteystiedot, sekä käsiteltävän asian vaatimat 
muut yksilölliset tiedot, asian ja asiakirjojen kuvaus ja kuvailutiedot sekä 
asian käsittely- ja päätöstiedot. 
 
Tiedot tallennetaan Dynasty-järjestelmään joko julkisena tai salassa 
pidettävinä siten, että salassa pidettävän asiakirjan tiedoissa mainitaan 
salassapidon peruste. Asiakirjan tiedoissa mainitaan myös erikseen, jos se 
sisältää henkilötietoja. Henkilötietoja sisältävästä asiakirjasta tehdään 
erikseen julkinen versio verkkojulkaisua varten. 
 
Viranhaltijapäätöksessä on tieto asian päättäjästä (nimi, tehtävänimike, 
puhelinnumero) valmistelijoista (nimi) ja päätöksen tiedoksi saaja 
(käytetään anonyymi ilmaisua jos mahdollista esim. avustuksen saaja, 
hakijat). 

8. Säännönmukaiset 
tietolähteet  
kts. Artikla 14.2 f 

  lomake, jonka henkilö itse täyttää 
  muu_____________________________________________ 

 
Tiedot järjestelmään saadaan asianosaisilta esimerkiksi vireille panijalta, 
lausunnon antajalta, oikaisuvaatimuksen tekijältä sekä päätöksen 
valmistelijoilta. 
 

9. Tietojen säännönmukaiset 
luovutukset  
kts. Artikla 13.1 ja Artikla 14.1 

Dynasty-järjestelmästä ei luovuteta tietoja säännönmukaisesti, vain 
julkisia tietoja yksilöidyn pyynnön perusteella 
 
 

10. Tietojen siirto EU:n tai 
ETA:n ulkopuolelle 
kts.Artikla 13.1 f ja Artikla 14.1 f 

 

Tietoja ei luovuteta EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle. 

11. Rekisterin suojauksen 
periaatteet 
 
 

A. Sähköinen aineisto 
 
 
 
Henkilörekisterin tiedot sijaitsevat suojatulla palvelimella Suomessa. 
Tietotekniset laitteet sijaitsevat suojatuissa, lukituissa ja valvotuissa 
tiloissa. Tietojärjestelmien ja tiedostojen käyttöoikeudet perustuvat 
henkilökohtaisiin käyttöoikeuksiin ja salasanoihin. Käyttöoikeudet 
luovutetaan työtehtävien perusteella. Käyttöoikeus päättyy henkilön 
siirtyessä pois niistä tehtävistä, joita varten hänelle on myönnetty 
käyttöoikeus. 
 
Rekisterinpitäjän ja sen mahdollisten tietotekniikkakumppanien 
tietoverkko ja –laitteisto, jolla rekisteri sijaitsee, on suojattu 
palomuurein, käyttäjä- ja salasanatunnuksin sekä muilla tarvittavilla 
teknisillä toimenpiteillä. 
 
Aineistoja saavat käsitellä vain ne henkilöt, joiden työtehtäviin asiat 
kuuluvat. Tietoja käsitteleviä henkilöitä koskee salassapito- ja 
vaitiolovelvollisuus. Tiedostoja säilytetään lain ja säännösten määräämä 
aika, jonka jälkeen ne tuhotaan voimassa olevien määräysten mukaisesti. 
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B: Manuaalinen aineisto 
      
 
Manuaalinen aineisto säilytetään lukituissa tiloissa siten, etteivät 
ulkopuoliset niitä näe ja siten, ettei niitä voida laittomasti tai vahingossa 
hävittää, muuttaa, luovuttaa, siirtää tai muutoin laittomasti käsitellä.  
Aineistoja saavat käsitellä vain ne henkilöt, joiden työtehtäviin asiat 
kuuluvat. Tietoja käsitteleviä henkilöitä koskee salassapito- ja 
vaitiolovelvollisuus.  
 
Aineisto arkistoidaan arkistointilain ja –asetuksen mukaisesti  ja 
säilytysajan jälkeen se turvahävitetään. 
 
Henkilötietojen säilytys/säilytysajan määrittely 
Tietojen säilyttämisessä noudatetaan arkistonmuodostussuunnitelmaa, 
arkistolaitoksen kulloinkin voimassaolevia säännöksiä ja määräyksiä sekä 
lainsäädäntöä. 
 
 

12. Rekisteröidyn oikeudet  
kts. Artikla 13.2 b ja  
Artikla 14.2 c 
 
 

Rekisteröidyn oikeudet sekä niiden toteuttamiseen liittyvät 
lomakkeet ja ohjeet löytyvät www.kankaanpaa.fi/tietosuoja 
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