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HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELY 

VAALIRAHOITUSILMOITUSREKISTERI 
 

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 

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 Kunnansihteeri 

Osoite Keskustie 9, 44800 Pihtipudas 

Sähköposti etunimi.sukunimi@pihtipudas.fi 

Puhelin 044 459 6805 

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 

 Lisätä vaalirahoituksen avoimuutta ja tietoa ehdokkaiden mahdollisista sidon-
naisuuksista 

 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 
 Vaalilainsäädäntö 
 Laki ehdokkaan vaalirahoituksesta (2009/273) 

 
 

4. REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ JA TIEDON ELINKAARI 
 

Tietosisältö 
 Rekisteröityjen ryhmät 
 Henkilötietojen ryhmät 

 Vaalirahoitusilmoitukset 
 Luottamushenkilöiden lakisääteinen vaalirahoituksen tarkistaminen 

Rekisteriin 
tallennettavat tiedot 

 Vaalirahoitusilmoitukset 

Henkilötiedon elinkaari Hävitetään, kun seuraavat vaalit pidetty 

 
 

5. TIETOLÄHTEET JA TIETOJEN LUOVUTUKSET 
 

Tietolähteet Valtuuston jäsenet / Vaaleissa ehdolla olleet  

mailto:etunimi.sukunimi@pihtipudas.fi
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Tietojen säännönmukaiset 
luovutukset 

Valtiontalouden tarkastusvirasto ylläpitää vaalirahoituksen ilmoitusrekisteriä, jo-
hon talletetaan ilmoitukseen, ennakkoilmoitukseen ja jälki-ilmoitukseen sisältyvät 
tiedot. Jos ehdokas on antanut 6 §:n 5 momentissa tarkoitetun vakuutuksen, rekis-
teriin merkitään sanotun pykälän 1 momentin 1, 2 ja 5 kohdassa mainitut tiedot 
sekä tieto vakuutuksen antamisesta. Sen estämättä, mitä viranomaisten toiminnan 
julkisuudesta annetun lain (621/1999) 16 §:n 3 momentissa säädetään, jokaisella 
on oikeus saada rekisteristä jäljennöksiä sekä tietoja yleisen tietoverkon kautta. 

Ilmoituksen, ennakkoilmoituksen ja jälki-ilmoituksen sekä ilmoitusrekisteriin talle-
tettujen tietojen säilyttämiseen sekä niiden saamiseen sovelletaan muutoin, mitä 
arkistolaissa (831/1994) ja viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetussa laissa 
säädetään. 

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 Arkisto, hävitetään kun seuraavat vaalit pidetty 

Tietojärjestelmillä 
käsiteltävä aineisto 

ATK:lle tallennetut tiedot 

Käytön valvonta Rekisterinpitäjä valvoo rekisterin käyttöä. 

 

https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990621
https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1994/19940831

