REKISTERISELOSTE
Henkilötietolaki (523/99) 10 §
Laatimispvm: 22.9.2015
1. Rekisterinpitäjä

Nimi
Posti Group Oyj (jäljempänä Posti)- omasta ja tytäryritystensä puolesta
Y-tunnus 15 31 864 – 4
Yhteystiedot
Käyntiosoite: Postintaival 7 A, 00230 HELSINKI
Puhelin +359 20 4511

2. Rekisteriasioista
vastaava yhteyshenkilö

Nimi
Helena Lähdesmäki, Tiina Flytström
Yhteystiedot
Posti Group Oyj
Strategy & ICT / ICT Common services
Käyntiosoite: Postintaival 7 A, 00230 HELSINKI
Postiosoite: PL 8081, 00011 Posti
Puhelin +358 20 4511
Posti, ulkoisten henkilöiden henkilöstöhallinta
Postin työsuhteen ulkopuolisten henkilöiden (jäljempänä konsultti)
henkilötietojen hallinta. (Henkilötietolaki 8 § 5 mom mukaista
henkilötietojen käsittely) sekä sisäinen viestintä. Henkilötietoja käytetään
käyttöoikeuksienhallintaan, kulunvalvontaan ja puhelinluettelon tietojen
ylläpitoon.

3. Rekisterin nimi
4. Henkilötietojen
käsittelyn tarkoitus

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisterissä on seuraavat tiedot Posti-konsernin konsulteista:
· Etunimi ja sukunimi
· Konsultin työnantaja
· Työnantajan yhteystiedot – ei pakollinen
· Henkilön yhteystiedot
· Syntymäaika (ei pakollinen kaikilla)
· Tieto Postin henkilöstä, jonka vastuulla konsultti työskentelee
· Tiedot konsultin työtehtävissään tarvitsemista välineistä ja
oikeuksista

6. Säännönmukaiset
tietolähteet

Rekisterin tietoja lisätään sekä päivitetään pääsääntöisesti konsultin
palvelun ostaneen yksikön esimiehen valtuuttaman henkilön toimesta.
Henkilötietojen ensisijaisena tietolähteenä on konsultti itse.
Tietolähteenä voi olla myös konsultin työnantaja.

7. Tietojen
säännönmukaiset
luovutukset ja tietojen
siirto EU:n ulkopuolelle.

Tietojen luovuttamisessa noudatetaan lakeja ja asetuksia sekä
viranomaisten antamia ohjeita.
Tietoa voidaan luovuttaa konsultin työantajalle.
Posti voi käyttää alihankkijoita tietojen käsittelyssä
Rekisteristä luovutetaan tietoja Posti-konsernin toimintamaihin EU:n
ulkopuolelle säännönmukaisesti.
Tietojen käsittelyn teknisen toteuttamisen johdosta osa tiedoista saattaa
fyysisesti sijaita ulkopuolisten alihankkijoiden palvelimilla tai laitteistoilla,
joista niitä käsitellään teknisen käyttöyhteyden avulla. Henkilötietoja ei
siirretä Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle, ellei se
ole palvelun teknisen toteuttamisen vuoksi tarpeellista. Kaikissa tilanteissa

tietojen luovutuksen ja siirtämisen edellytyksenä on, että tietoja saavat ja
käsittelevät tahot ovat solmineet Postin kanssa sopimuksen, joka
varmistaa tietojen lainmukaisen käsittelyn.
8. Rekisterin suojauksen A. Manuaalinen aineisto
periaatteet
Henkilötietojen luottamuksellisuudesta, tietojen laadusta ja
oikeellisuudesta vastaa Postin yleisten tietoturvaperiaatteiden mukaisesti.
Arkaluonteisten tietojen käsittelystä on laadittu erilliset ohjeet
B. Sähköisesti talletetut tiedot
Postin järjestelmän käyttäminen edellyttää käyttäjätunnusta ja salasanaa
Posti vastaa rekisterissä olevien tietojen käytettävyydestä, eheydestä
sekä oikeellisuudesta. Tiedon siirroissa käytetään Postin
tietoturvaperiaatteiden mukaisia tietoturvallisuusratkaisuja. Tietojen
suojauksessa noudatetaan Postin tietoturvaperiaatteita.
9. Tarkastusoikeus

Henkilöllä on Henkilötietolain 26§ mukaisesti oikeus tarkastaa mitä häntä
koskevia tietoja henkilötietojärjestelmään on talletettu. Tarkastuspyyntö
tulee lähettää kirjallisesti ja allekirjoitettuna rekisteriyhdyshenkilölle tai se
voidaan esittää henkilökohtaisesti edellä mainitussa osoitteessa.

