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Jämsän kaupunki
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puh. 020 638 2000

Rekisteröidyllä on oikeus saada tietoa hänen henkilötietojensa keräämisestä sekä käsittelystä. Henkilötietojen
käsittelyn on oltava läpinäkyvää.
Jos tietoja kerätään rekisteröidyltä, on käsittelyä koskeva informaatio annettava tietojen keräämisen aikaan. Jos
tietoja taas saadaan muualta kuin rekisteröidyltä itseltään, informaatio on annettava kohtuullisessa ajassa, viimeistään kuukauden kuluttua tietojen saamisesta.
Henkilötietojen käsit- Maksuliikenne ohjelmalla lähetetään ja vastaanotetaan maksusuorituksia.
Ceepos-kassajärjestelmässä vastaanotetaan kuntalaisten maksusuorituksia ja laskutetelyn tarkoitus
taan käyttösopimuksen(uimahalli) tehneitä yrityksiä/yhteisöjä.
Henkilötietojen käsittelyn tietosuojaasetuksen mukainen
oikeusperuste
(6 artikla)
Rekisterinpitäjä tai
yhteisrekisterinpitäjät ja vastuun jakautuminen yhteisrekisterinpitäjien välillä
Rekisterinpitäjän/
yhteisrekisterinpitäjien yhteyshenkilö(t)
ja yhteystiedot
Tietosuojavastaava
Henkilötietojen ylläpitojärjestelmät (järjestelmän/sovelluksen nimi/nimet) ja
muut mahdolliset käsittelytavat
Henkilötietojen tietolähde/-lähteet

Rekisterinpitäjän lakisääteisen velvoitteen noudattamiseksi

Kaupunginhallitus

Maksuliikenteenhoitaja Taina Myllymäki, taina.myllymäki@jamsa.fi, 040 825 8455

Maarit Mäntykoski, maarit.mantykoski@jamsa.fi, puh. 040 748 7992
Auli Heinonen, auli.heinonen@jamsa.fi, puh. 050 521 5372 (sosiaali- ja terveystoimi)
Banking/maksuliikenne, Ceepos-kassajärjestelmä, Sähköisen verkkomaksamisen palvelut (Eazybreak, ePassi, Smartum, Paytrail)

Palkanmaksu tapahtumaa varten tiedot siirtyvät Pegasos palkanmaksujärjestelmästä.
Ostolaskujen maksamiseen liittyvät maksutiedot siirtyvät Proeconomica Premiumista ja
maksupalaute maksetusta aineistosta saadaan pankista..
Matkalaskujen maksamiseen liittyvät maksutiedot siirtyvät Populus matkalaskujärjestelmästä. ja maksupalaute maksetusta aineistosta saadaan pankista.
Täydentävän toimeentulotuen ja avustusten maksamiseen liittyvät maksutiedot siirtyvät
Effica järjestelmästä ja maksupalaute maksetusta aineistosta saadaan pankista.
Pankeista vastaanotetaan kuntalaisten maksamat maksusuoritukset.
Paytrail verkkomaksupalveluiden sisältämät henkilötiedot tulevat asiakkaalta itseltään
verkkomaksamisen yhteydessä.
Ceepos-kassajärjestelmän henkilötiedot ja yritystiedot perustuvat uimahallin käyttösopimuksiin ja asiakaskortteihin

Käsiteltävät henkilötiedot
Henkilötietojen luovuttaminen

Nimi, osoite, henkilötunnus, y-tunnus, pankkitili, asiakkaalle maksettava euromäärä ja
asiakkaan maksama euromäärä.
Erilaisissa maksutapahtumissa tarvittavat välttämättömät henkilötiedot luovutetaan
pankeille.
Yhteistyötahojen maksamat etuustiedot luovutetaan sosiaali- ja terveystoiimeen.
Asiakkaiden maksamat maksusuoritukset luovutetaan myyntireskontraan.

Tietojen siirto
kolmanteen maahan
tai kansainväliselle
järjestölle
Henkilötietojen suojauksen turvatoimet

Ei siirretä

Maksuliikenne- ja Ceepos kassajärjestelmän käyttöoikeudet rajattu käyttäjätunnuksin ja
salasanoin. Tieto käyttäjätunnusten muutoksista tallentuu järjestelmän lokiin.
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Henkilötietoja on myös kirjanpidon tositeaineistossa, jotka säilytetään lukitussa tilassa..
Palvelimet ovat lukitussa tilassa, johon on pääsy vain ICT-henkilöstöllä.

Henkilötietojen säilytysaika
Rekisteröidyn oikeudet

Oikeus tehdä valitus
valvontaviranomaiselle

.
Tositeaineiston säilytysaika määritellään tiedonohjaussuunnitelmassa ja on kirjanpitolain mukainen.
Oikeus saada pääsy henkilötietoihin
Oikeus tietojen oikaisemiseen
Oikeus tietojen poistamiseen
Oikeus käsittelyn rajoittamiseen
Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen
Vastustamisoikeus
Halutessaan käyttää tietosuoja-asetuksen 15 - 21 artiklojen mukaisia oikeuksiaan, rekisteröidyn kannattaa ottaa yhteyttä rekisterinpitäjän yhteyshenkilöön. Rekisteröidyn on
varauduttava todistamaan henkilöllisyytensä.
Tietosuoja-asetus artikla 77:
"1. Jokaisella rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle, erityisesti
siinä jäsenvaltiossa, jossa hänen vakinainen asuinpaikkansa tai työpaikkansa on taikka
jossa väitetty rikkominen on tapahtunut, jos rekisteröity katsoo, että häntä koskevien
henkilötietojen käsittelyssä rikotaan tätä asetusta, sanotun kuitenkaan rajoittamatta
muita hallinnollisia muutoksenhakukeinoja tai oikeussuojakeinoja."
"2. Valvontaviranomaisen, jolle valitus on jätetty, on ilmoitettava valituksen tekijälle valituksen etenemisestä ja ratkaisusta, mukaan lukien 78 artiklan mukaisten oikeussuojakeinojen mahdollisuudesta."
Tietosuojavaltuutetun toimisto
Käyntiosoite: Ratapihantie 9, 6. krs, 00520 Helsinki
Postiosoite: PL 800, 00521 Helsinki
Sähköposti: tietosuoja(at)om.fi
Automaattista päätöksentekoa tai profilointia ei suoriteta.

