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1. 

Millä perusteella ja mihin  

tarkoitukseen keräämme 

tietoja? 

Kymenlaakson hyvinvointialueen myöhemmin Kymen HVA vastaa 

rekisterinpitäjänä EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen sekä 

tietosuojalain edellyttämän henkilötietojen käsittelyn 

lainmukaisuudesta, luottamuksellisuudesta, eheydestä sekä 

käytettävyydestä. Rekisteröityjen ja henkilöstön tietosuojasta sekä 

muusta tietoturvallisuudesta huolehtiminen on Kymen HVA:n 

lakisääteinen velvollisuus.  

 

Kymen HVA edellyttää salassapito- ja vaitiolovelvollisuutta ja 

tietojen huolellista käsittelyä omalta henkilöstöltä sekä myös 

yhteistyökumppaneiden, luottamushenkilöiden sekä opiskelijoiden 

osalta. Tietoturva- ja tietosuojasitoumuksen tavoitteena on ohjata 

sitoumuksen antajaa omalta osaltaan toimimaan henkilötietojen 

käsittelyssä sekä muissa tehtävissä yksityisyyttä kunnioittaen sekä 

lainsäädännön ja organisaation tietoturva- ja tietosuojapolitiikkojen 

mukaisesti.  

 

2. 

Millaisia tietoja saamme ja  

keräämme? 

Allekirjoitettu määrämuotoinen sitoumus, jossa on seuraavat tiedot  

- Allekirjoituksen päivämäärä 

- Työntekijän ja tämän esimiehen, opiskelijan ja tämän 

työpaikkaohjaajan tai luottamushenkilön allekirjoitus  

- Työntekijän ja esimiehen, opiskelijan ja työpaikkaohjaajan 

tai luottamushenkilön nimitiedot 

- Toimipaikka tai luottamustoimi 

- Ulkopuolisten puhelinnumerot kaksivaiheista tunnistusta 

varten 

3. 

Kuinka kauan tietoja 

säilytetään? 

Tiedot säilytetään Kymen HVA:n asianhallintajärjestelmässä 

Twebissä. 

 Kymsoten työntekijöiden sitoumukset säilytetään työsuhteen 

päättymisen jälkeen 10 vuotta 

 Opiskelijoiden sitoumukset 10 vuotta 

 Luottamushenkilöiden sitoumukset luottamustoimen 

päättymisen jälkeen 10 vuotta 

 

4. 

Millaisia oikeuksia sinulla  

rekisteröitynä on? 

Rekisteröidyn eli sinun oikeuksistasi säädetään EU:n tietosuoja-

asetuksessa sekä tietosuojalaissa.  

 

Rekisterinpitäjän on kyettävä vahvistamaan tietosuojaoikeuksiaan 

käyttävän henkilöllisyys. Jos rekisteröityä ei voida tunnistaa, hän ei 

voi käyttää oikeuttaan. Rekisteröity voi kuitenkin toimittaa 

lisätietoja tunnistamista varten Rekisteröidyn oikeudet ovat: 

 oikeus saada informaatio henkilötietojen käsittelystä 

 saada pääsy tietoihin 

 oikaista tietoja 
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 rajoittaa tietojen käsittelyä 

 olla joutumatta automaattisen päätöksenteon kohteeksi ilman 

laillista perustetta 

 

Voit lukea tarkemmin oikeuksistasi www.kymenhva.fi/tietosuoja- 

sivuilta sekä https://tietosuoja.fi/rekisteroidyn-oikeudet 

 

5. 

Ketkä vastaanottavat tietojasi? 

Tietoja ei luovuteta. Ainoastaan Triplanin ylläpitäjillä on pääsy 

ylläpitotehtävissä tietoon. 

 

6. 

Siirrämmekö tietoja EU- tai 

ETA-maiden ulkopuolelle? 

Pääsääntöisesti rekisteritietoja ei siirretä EU:n tai ETA alueen 

ulkopuolelle. Rekisteritietoja voidaan luovuttaa EU:n tai ETA alueen 

ulkopuolelle vain, jos vastaanottavan maan on komission 

päätöksellä katsottu varmistavan riittävän tietosuojan tason tai että 

siirto toteutetaan yleisessä tietosuoja-asetuksessa (2016/679) 

mainittuja asianmukaisia suojatoimia soveltaen. 

 

7. 

Miten suojaamme 

henkilötietoja? 

Henkilötietojen käsittelyä valvotaan käyttölokitietojen avulla. 

 

Kymen HVA sisällyttää tietosuojaperiaatteet ja -vaatimukset jo 

aikaisessa vaiheessa osaksi henkilötietojen käsittelyä ja näin 

toteuttaa sisäänrakennettua ja oletusarvoista tietosuojaa. Tietojen 

säilytystä, arkistointia, hävittämistä ja muuta käsittelyä ohjataan 

tietosuojaohjeistuksilla ja –politiikalla. 

 

Tietoturvan osalta meitä ohjaavat periaatteet määritellään 

lainsäädännössä. Kymen HVA:n toimintaa ohjaavat säännöt ja 

periaatteet sekä tietoturvapolitiikan löydät verkkosivuiltamme. 

 

Suojaamme henkilötietoja myös sopimuksin. Hankkiessamme 

palveluja joissa henkilötietoja käsitellään Kymenlaakson 

hyvinvointialueen puolesta, kirjaamme käsittelyä koskevat 

tietosuojavaatimukset sopimukseen. 

 

8. 

Keneltä voit kysyä lisätietoja? 

Oma esihenkilö tai ohjaaja. 

Luottamushenkilöiden osalta hallintojohtaja puh. 0405217684 
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