
HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELY 

 TELIA VIP-PALVELU REKISTERI 
 

1. YLEISTÄ 
 

Tämä dokumentti on osa rekisterinpitäjän tuottamaa EU:n Tietosuoja-asetuksen (EU) 2016/679 edellyttämää infor-
mointi- ja osoitusvelvoitetta. Verkkosivuilla tarjotun yleistiedon lisäksi, tässä dokumentissa kuvataan henkilötietojen 
käsittelyyn liittyvät tarkentavat tiedot tämän rekisterin osalta. Tämä dokumentti katselmoidaan säännöllisesti ja päivi-
tetään tarvittaessa.  
 
 

2. ROOLIT JA VASTUUT 
 

Rekisterinpitäjä Pihtiputaan kunta (isäntäkunta) 
Sopijakunnat, joita rekisteri koskee: Pihtipudas ja Viitasaari 

Y-tunnus 0243027-4 

Osoite Keskustie 9, 44800 Pihtipudas 

Vastuut  Vastaa tämän dokumentin henkilötietojen ajantasaisuudesta rekisteröidyiltä ja 
muilta säännönmukaisilta tietolähteiltä saamiensa tietojen perusteella. 

 Informoi rekisteröityjä tällä dokumentilla sekä muilla tarpeellisilla menetelmillä 
ja viestintävälineillä. 

 Ylläpitää kokonaiskuvaa henkilötietojen käsittelytoimista (Seloste henkilötieto-
jen käsittelytoimista). 

 

Rekisterin yhteyshenkilö Neuvonnan kanslistit 

Osoite Keskustie 9, 44800 Pihtipudas 
Keskitie 10, 44500 Viitasaari 

Sähköposti Pihtipudas: etunimi.sukunimi@pihtipudas.fi 
Viitasaari: etunimi.sukunimi@viitasaari.fi 

Puhelin Pihtipudas 014 459 6800 
Viitasaari 014 459 7411 

Vastuut  Toimii rekisteröidyn ensisijaisena yhteyshenkilönä rekisteriä koskevissa asioissa. 
 Rekisteriä koskevat tiedustelut ja oikaisupyynnöt osoitetaan rekisterin yhteys-

henkilölle. 
 

   
 

3. HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN TARKOITUS JA LAINMUKAISUUS 
 

Henkilötietojen 
käsittelyn tarkoitus 

 Puhelinvaihteen hoito (asiakaspalvelu ulkoinen ja sisäinen = henkilön saavutet-
tavuus) 

 Tietoja ei käytetä markkinointiin tai suoramarkkinointiin. 
 Tietojen käsittelyyn ei liity profilointia tai automaattista päätöksentekoa. 

Henkilötietojen 
käsittelyn lainmukaisuus (oi-
keusperuste) 

 Henkilötietojen käsittely perustuu EU:n Tietosuoja-asetukseen (EU) 2016/679 

 
 

4. REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ JA TIEDON ELINKAARI 
 

Tietosisältö 
 Rekisteröityjen ryhmät 
 Henkilötietojen ryhmät 

 Rekisteri sisältää tietoaja vain sellaisista henkilöistä ja toimipisteistä, jolla/joissa 
käytössä kunnan hallinnoima puhelinliittymä. 
 

Rekisteriin 
tallennettavat tiedot 

 Henkilön nimi, toimipiste 
 Tehtävänimike, osasto  
 Puhelinnumero 
 Sähköpostiosoite 

Henkilötiedon elinkaari Tiedot poistetaan rekisteristä työsuhteen päätyttyä. 



 
 
 
 

5. TIETOLÄHTEET JA TIETOJEN LUOVUTUKSET 
 

Tietolähteet Esimies, työntekijä itse 

Tietojen säännönmukaiset 
luovutukset 

Rekisterin tietoja ei luovuteta ulkopuolisille. 

Tietojen luovutus EU- ja ETA-
maiden ulkopuolelle 

Rekisterin tietoja ei luovuteta EU- tai ETA-maiden ulkopuolelle. 

 
 

6. REKISTERIN SUOJAUKSEN PERIAATTEET JA KÄYTÖN VALVONTA 
 

Manuaalinen aineisto Rekisteriin ei sisälly manuaalista aineistoa. 

Tietojärjestelmillä 
käsiteltävä aineisto 

Pääsyoikeudet tietoverkkoon ja käyttöoikeudet tietojärjestelmiin on toteutettu re-
kisterinpitäjän tietoturvakäytäntöjen mukaisesti. 

Käytön valvonta Rekisterinpitäjä valvoo rekisterin käyttöä. 

 


