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Tietosuojaseloste

Rekisteriseloste henkilötietolaki (523/1999) 10 ja 24§
1

Rekisterinpitäjä
Hämeen työ- ja elinkeinotoimisto (TE-toimisto)
Kirkkokatu 12
15140 Lahti
kirjaamo.hame@te-toimisto.fi

2

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa
Maarit Ahomäki
Kirkkokatu 12
15140 Lahti
050-3963039
maarit.ahomaki@te-toimisto.fi

3

Rekisterin nimi
Sujuvat palvelupolut

4

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Rekisteriä käytetään Sujuvat palvelupolut- palvelun tuloksellisuuden mittaamiseen, raportointiin ja kehittämiseen sekä asiakastietojen vaihtoon TE-toimiston ja palveluntuottajan välillä.

5

Rekisterin tietosisältö
Rekisteri voi sisältää seuraavia tietoja rekisteröidyistä
 Nimi
 Syntymäaika
 Sähköpostiosoite
 Puhelinnumero
 Työkokeilu- ja palkkatukioikeus
 Ammatti
 Maininta, jos terveydentilassa huomioitavaa
 Palvelun tilanne

6

Säännönmukaiset tietolähteet
Rekisteri koostetaan TE-palvelujen asiakastietojärjestelmä URA:sta.

7

Tietojen säännönmukaiset luovutukset
Rekisterinpitäjä ei luovuta rekisteröityjen henkilötietoja ulkopuolisille tahoille, paitsi Suomen viranomaistoimien niin edellyttäessä. Henkilötietoja ei luovuteta EU:n tai Euroopan
talousalueen ulkopuolelle.

Asiakkaan tiedot luovutetaan salatulla yhteydellä palveluntuottajalle palvelun toteuttamista varten. Palveluntuottaja vastaa siitä, että noudattaa voimassa olevan
TE-palvelut | Häme
www.te-palvelut.fi
Henkilöasiakkaat 0295 025 500
Yritys- ja työnantaja-asiakkaat 0295 041 440
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tietosuojalainsäädännön edellyttämiä menettelytapoja ja henkilötietojen käsittelyä ja
suojaamista koskevia säännöksiä.
8

Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle
Henkilötietoja ei luovuteta EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

9

Rekisterin suojauksen periaatteet

Asiakkaiden tiedot kerätään Excel-taulukkoon, joka on palomuurein, salasanoin
ja muilla teknisillä sekä sopimusoikeudellisilla keinoilla suojattuja. Järjestelmään
pääsevät kirjautumaan käyttäjätunnuksilla ja salasanoilla vain ne TE-palvelujen,
ELY-keskusten ja palveluntuottajien työtekijät, joiden pitää käsitellä tietoja työnsä
puolesta. Tietoverkot ja laitteistot, joilla rekisteri sijaitsee, on suojattu palomuurilla ja
muilla tarvittavilla teknisillä toimenpiteillä.
Palveluun osallistuminen kirjataan myös URA-tietojärjestelmään, joka on Työ- ja elinkeinotoimiston asiakasrekisteri, ja sen rekisterinpitäjänä toimii Työ- ja elinkeinoministeriö
sekä työ- ja elinkeinotoimistot. Rekisteristä on oma tietosuojaseloste (KEHA/1516/2017).
Tietoja tallennetaan palvelun ajan. Sopimus palvelusta on tehty palveluntuottajien
kanssa 31.12.2019 saakka. Palveluun on kuitenkin mahdollisuus ostaa optio 31.12.2020
saakka. Palvelun päättyessä asiakastiedot sisältävä Excel-taulukko poistetaan.
10 Tarkastusoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa itseään koskevat rekisteritiedot. Tarkastuspyynnöt tulee toimittaa Hämeen TE-toimiston kirjaamoon, jonka osoite on alla.
Rekisterinpitäjä antaa rekisteröidylle ilman aiheetonta viivästystä mahdollisuuden
tutustua rekisteritietoihin ja antaa pyydettäessä tiedot kirjallisesti.
11 Oikeus vaatia tiedon korjaamista
Rekisteröidyllä on oikeus vaatia virheellisen henkilötietonsa oikaisua.
Pyyntö osoitetaan Hämeen TE-toimiston kirjaamoon osoitteeseen
Hämeen TE-toimisto
Kirjaamo
Kirkkokatu 12
15140 Lahti
12 Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet
Henkilötietoja ei käytetä eikä luovuteta käytettäväksi suoramainontaan, etämyyntiä ja
muuta suoramarkkinointia eikä markkina- ja mielipidetutkimusta eikä henkilömatrikkelia
ja sukututkimusta varten.
13 Evästeiden käyttö
Tässä rekisterissä ei ole evästeitä.
14 Julkisuus
Rekisteri ei ole julkinen

