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Registerbeskrivning
13 § och 14 § i den allmänna
dataskyddsförordningen

Register
Brottspåföljdsmyndighetens register för ekonomi- och personalförvaltning

Kontaktuppgifter för den registeransvarige
Brottspåföljdsmyndighetens centralförvaltningsenhet
Fågelviksgatan 5
00530 Helsingfors

Telefon: 029 56 88500 (rikstäckande växel)
Fax: 029 56 65440
E-post: kirjaamo.rise(at)om.fi

Kontaktperson

Päivi Pollari
Fågelviksgatan 5
00530 Helsingfors

Telefon: 029 56 88402
E-post: paivi.pollari@om.fi

Kontaktuppgifter för den dataskyddsansvarige
Tiina Ahtonen
Fågelviksgatan 5
00530 Helsingfors
Telefon: 029 56 88562
E-post: tietosuojavastaava_rise@om.fi

Ändamålen med och den rättsliga grunden för behandling av personuppgifter
029 5 6 8 8402

Personuppgifterna behandlas i syfte att fullgöra de lagstadgade rättigheter
och skyldigheter som åvilar den statliga arbetsgivaren i enlighet med artikel
6.1 c i dataskyddsförordningen. I registret lagras och behandlas
personuppgifter som är nödvändiga för att hantera ärenden som gäller
statsanställdas tjänstgöringsförhållanden, lönebetalningar och
användarrättigheter.

Brottspåföljdsmyndigheten behandlar personuppgifter som har direkt
relevans för arbetstagarens eller tjänstemannens arbetsavtals- eller
tjänsteförhållande och som har att göra med hanteringen av rättigheter och
skyldigheter för parterna i arbetsavtals- eller tjänsteförhållandet eller med
de förmåner Brottspåföljdsmyndigheten erbjuder arbetstagarna eller med
arbetsuppgifternas särskilda natur enligt vad som föreskrivs i lagen om
integritetsskydd i arbetslivet (759/2004).
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I registret lagras uppgifter som hör samman med förebyggande hälso- och
sjukvård och yrkesmedicin i enlighet med artikel 9 h i
dataskyddsförordningen.

I Kieku lagras dessutom uppgifter om personer i enlighet med
matrikellagen (1010/1989) och matrikelförordningen (1322/1989).

När det gäller säkerhetsutredningar behandlas uppgifter som hänför sig till
de anställda på Brottspåföljdsmyndigheten i enlighet vad som föreskrivs i
17, 23, 25-28, 31, 35 och 37 § i säkerhetsutredningslagen.

Kategorier av registrerade och kategorier av personuppgifter som behandlas

Till kategorier av registrerade tillhör de som är anställda på
Brottspåföljdsmyndigheten.

Uppgifter om anställningsförhållandet:
Personens nuvarande namn, tjänstetitel, tidigare namn, födelsedatum,
personbeteckning, personnummer, postadress, arbetsrelaterade e-
postadress och telefonnummer, bankuppgifter, medborgarskap, land,
modersmål, kön, nära anhörig, kontaktuppgifter till den nära anhörige,
uppgifter om frånvaro, uppgifter om arbetstid, uppgifter som hänför sig till
avslutning av anställningsförhållandet, semestrar, anställningsförhållande
som genererar pension, uppgifter om kravnivå.

Betalningsinformation:
Uppgifter om löner, belopp som tas ut av de anställda, uppgifter om
medlemsavgifter, skatteinformation och uppgifter om utsökning.

Matrikeluppgifter:
Uppgifter om avlagda examina, information om fullgörande av värnplikt
som beväringstjänst eller civiltjänst, militär grad, pensionsbeslut,
språkkunskaper, förtroendepositioner, beviljade dispenser, uppgifter om
straff, tillstånd för bisyssla, uppgifter om tjänsteed och tjänsterelaterade
försäkringar, avbrott i tjänsteutövning eller arbete, utmärkelsetecken och
hederstitlar.

Övriga uppgifter:
Uppgifter om behörighet att använda olika av system, information om hälsa
och olyckshändelser, uppgifter om deltagare i evenemang, upplysningar
om tjänsteresor och reseersättningar, uppgifter om statens betalkor och
transaktioner på dem, arbetsnöjdhetsdata, utbildningsinformation och
utvecklingsdiskussionsdata, uppgifter om användarnamn och
användarroller, uppgifter om resor, utgifter, körningar, uppgifter om inköp
på betaltidskort och resekonton, fullgörelser i årsanmälan, data som
samlas in i samband med passagekontroll och bild på personen.
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Brottspåföljdsmyndigheten behandlar uppgifter som hänför sig till
säkerhetsutredningar som gäller anställda.  Dessa uppgifter förs ej in i
registret.

Kategorier av mottagare som får ta del av personuppgifter
Personuppgifter lämnas ut enbart enligt vad den gällande lagstiftningen
tillåter.

De som kan ta del av uppgifter

Uppgifter lämnas regelbundet till utsökningsmyndigheter, fackliga
organisationer, producenter av företagshälsovårdstjänster, Tahti (Statens
arbetsmarknadsverk),  penninginrättningar när det gäller uppgifter som
hänför sig till utbeltaningar av arvoden och löner, till Keva,
skatteförvaltningen, skyddspolisen, statskontoret, KELA och dem som
tilldelar heders- och tjänsteutmärkelsetecken.

Personuppgifter behandlas på Brottspåföljdsmyndighetens räkning bl.a.
av: Visma (M2), CGI (Kieku och Rondo), Palkeet (Pointti), Nordea (First
Card), Microsoft (Outlook och Skype) Microsoft Sharepoint (Tiimeri), OP
Pohjola (tjänster för företagskunder), Mediamaisteri Group (Moodle),
Senaatti, Rapal (Optimaze), VR (nätbutik) Edenred (motions- och
kulturförmåner för de anställda)

De som behandlar uppgifter på Brottspåföljdsmyndighetens räkning, dvs.
de till vilka behandling av uppgifter har lagts ut:

Palkeet och Statens center för informations- och kommunikationsteknik
(Valtori).

Varifrån personuppgifterna kommer
Personuppgifterna samlas i regel in från den registrerade själv.

Till andra informationskällor hör:
Palkeet (matrikeluppgifter som uppkommit under tjänstekarriären)
Keva (uppgifter om pensionsbeslut)
Skatteförvaltningen (uppgifter om personbeskattning)
Utsökningsmyndigheter (uppgifter om utsökning)
Skyddspolisen (uppgifter som hänför sig till säkerhetsutredningar)
Domstolar (uppgifter om straff som ska antecknas i matrikelutdraget)
Passagekontroll på Brottspåföljdsmyndighetens verksamhetsställen

Utlämnande av personuppgifter till tredjeländer
Uppgifter lämnas inte till tredjeländer.

Period under vilken personuppgifter lagras

Rikosseuraamuslaitoksen talous- ja henkilöstöhallinnon
rekisterisisältämien henkilötietojen säilytysajat pohjautuvat
Rikosseuraamuslaitoksen arkistonmuodostamissuunnitelmaan.
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Lagringstiderna för personuppgifter varierar från två upp till 50 år räknat
från att anställningsförhållandet avslutats eller från datumet då handlingen
upprättats.

Rätt att få tillgång till uppgifter
Den registrerade har rätt att få bekräftelse av den registeransvarige på
huruvida personuppgifter som rör honom eller henne behandlas eller inte.

Begäran ska framställas till någon representant för den registeransvarige.

Rätt att begära rättelse, radering eller begränsning av behandling av personuppgifter

Den registrerade har rätt att yrka att Brottspåföljdsmyndigheten rättar till
inexakta och felaktiga personuppgifter som rör honom eller henne utan
onödigt dröjsmål.  Den registrerade har även rätt att begära att
behandlingen av personuppgifterna begränsas.

Begäran ska tillställas kontaktpersonen hos den registeransvarige.

Rätt att framställa klagomål hos dataombudsmannen

Den registrerade har rätt att framställa klagomål över behandlingen av
personuppgifterna hos dataombudsmannen.

Dataombudsmannens byrå
PB 800
00521 Helsingfors
E-post: tietosuoja@om.fi
Växel: 029 56 66700
Fax: 029 56 66735


