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1. Rekisterinpitäjä 
  

 
Nimi 
Ruokolahden kunnanhallitus 
 
 
Osoite 
Virastotie 3, 56100 Ruokolahti 
 
 

  
Muut yhteystiedot (esim. puhelin virka-aikana, sähköpostiosoite) 
05 26911, kirjaamo@ruokolahti.fi 
 
 

 
2. Yhteyshenkilö rekisteriä 
koskevissa asioissa 

 
Nimi 
Hallintojohtaja Kaisa Häkkinen-Paananen, Kaisa.Hakkinen-
Paananen@ruokolahti.fi, 044 4491 202 
 
 
Osoite 
Virastotie 3, 56100 Ruokolahti 
 
 
 
Tietosuojavastaava 
Matti Backman, Matti.Backman@ruokolahti.fi, 044 4491 203 
 
  

3. Rekisterin nimi  
Basware maksuliikenne 
 

 
4. Henkilötietojen 
käsittelyn  
tarkoitus 
 

 
Käsittelyperuste: Sopimus-/asiakassuhde 
 
Järjestelmällä maksetaan kunnan tililtä kaikki maksut ja sen kautta lähetetään 
pankkiin maksupäätetapahtumat. Pankista noudetaan tiliotteet, viitesuoritukset, 
sekä sähköiset laskut. 

 
5. Rekisterin tietosisältö ja 
henkilötietojen käsittelijät 
 
 

 
Nimi, tilinumero, ohjelman käyttäjätiedot 
 
Käsittelijät: nimetyt käyttäjät 
Tekninen käyttäjä: Basware Oyj 
 
 
 
 

 
6. Säännönmukaiset 
tietolähteet  

 
Rekisteröidyltä itseltään, elaskutiedot pankilta 
Tiliotteet haetaan suoraan pankista. Pankkiin maksettavat ostolaskut tulevat 
Personec Intime Plussasta, ay-jäsenmaksut ja palkka-aineisto Meidän IT ja talous 
Oy:n järjestelmistä. 
 
 
 
 
 
 



 
7. Tietojen 
säännönmukaiset 
luovutukset 
 

 
Järjestelmän kautta laskujen maksu säännönmukaisesti pankkeihin. 
 
 
 
 
 
 

8. Tietojen siirto EU:n tai 
ETA:n ulkopuolelle 

Tietoja ei luovuteta EU:n tai ETA-alueen ulkopuolelle 

 
9. Rekisterin suojauksen 
periaatteet 

 
A. Tausta-aineistot (manuaalinen aineisto) 
Ei ole  
 
 
 
 
 
B. Tietojärjestelmän aineisto 
Tietokanta sijaitsee Basware Oyj:n EU:n alueella sijaitsevalla pilvipalvelimella. 
Tietokannasta otetaan varmuuskopioita säännöllisesti. 
Rekisteri vaatii erillisen käyttäjätunnuksen ja salasanan. Oikeudet rekisteriosioon 
annetaan ainoastaan tietoja työssään käsitteleville henkilöille työtehtävien 
mukaisin rajauksin.  
Toimipisteen ovet tai työasemat tulee olla lukittuina käyttäjien ollessa poissa 
työpisteeltään.  
 
 
 
 
 
 

10. Rekisteröidyn 
tarkastustoikeus 

Rekisteröidyllä on oikeus saada rekisterinpitäjältä vahvistus siitä, että häntä 
koskevia henkilötietoja käsitellään tai että niitä ei käsitellä. Jos näitä tietoja 
käsitellään, on rekisteröidyllä oikeus saada itseään koskevat tiedot nähdäkseen. 
Rekisteröidyllä on oikeus saada rekisterinpitäjältä itseään koskevat tiedot 
koneellisesti luettavassa muodossa jotta ne voidaan siirtää järjestelmästä toiseen. 

11. Tietojen oikaisu ja 
poistaminen 

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia, että rekisterinpitäjä oikaisee ilman aiheetonta 
viivytystä rekisteröityä koskevat epätarkat ja virheelliset henkilötiedot. 
Rekisteröidyllä on oikeus vaatia omien henkilötietojensa poistoa, jos tietojen 
käsittely ei ole enää tarpeellista tai käsittelylle ei enää ole laillisia perusteita 
"Oikeus tulla unohdetuksi". 

12. Ilmoitusvelvoite 
henkilötietojen 
tietoturvaloukkauksesta 

Rekisterinpitäjän on ilmoitettava henkilötietoihin kohdistuvista 
tietoturvaloukkauksista valvontaviranomaiselle 72 tunnin kuluessa. Jos 
loukkauksesta on todennäköisiä haittavaikutuksia rekisteröidylle, on 
rekisterinpitäjän ilmoitettava tapahtuneesta myös rekisteröidylle. 
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