GOVERNIA OY:N
TIETOSUOJASELOSTE
EU:n tietosuoja-asetuksen (2016/679) mukainen rekisteriseloste

Rekisterinpitäjä
Governia Oy
Y-tunnus: 2245476-7
Mannerheimintie 20 B, 6. krs, 00100 Helsinki

Rekisterin nimi
Governia Oy:n henkilöstötietorekisteri

Rekisteritietojen käsittelyn tarkoitukset
Rekisteriä käytetään Governia Oy:n hallintoon osallistuvien henkilöiden palkkioiden
suorittamiseen sekä palveluksessa olevan henkilöstön palkanmaksuun ja heidän
työterveyspalvelujen hoitamisessa. Rekisteriä käytetään myös lakiin perustuvien ja
viranomaisten määräysten ja ohjeiden mukaisten säilytys-, raportointi- ja kyselyvelvoitteiden
hoitamiseen. Tietoja voidaan luovuttaa kolmansille osapuolille ainoastaan Governia Oy:n
lakimääräisten velvoitteiden täyttämistä varten.

Käsiteltävät henkilötiedot sekä tietolähteet
Rekisterissä käsitellään vain palkkion- ja palkanmaksussa sekä työterveyspalveluissa
tarvittavia henkilötietoja. Näitä ovat mm.:
1.
2.
3.
4.

Henkilön nimi
Henkilötunnus
Puhelinnumero
Sähköpostiosoite

Rekisteritiedot perustuvat kunkin asianomaisen henkilön omaan ilmoitukseen.

Rekisterin suojaus
Yhtiön henkilöstöllä on vaitiolovelvollisuus liittyen rekisterin tietoihin. Manuaalinen aineisto
säilytetään asianmukaisesti lukituissa tiloissa ja sähköisesti tallennettu tieto säilytetään
asianmukaisesti suojatussa, käyttäjätunnistuksen vaativissa alihankkijoiden

tietojärjestelmissä. Tiedot käsitellään luottamuksellisesti, eivätkä niihin pääse käsiksi yhtiön
ulkopuoliset tahot. Tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

Tietojen säilytysaika ja poistaminen
Yhtiö ei säilytä henkilötietoja kauempaa kuin on lain mukaan sallittu tai henkilötietojen
käsittelytarkoituksen kannalta tarpeellista. Säilytysaika riippuu tiedon luonteesta ja sen
käsittelyn tarkoituksesta.

Tarkastusoikeus sekä oikeus vaatia tiedon korjaamista tai
poistamista
Kukin rekisteröity on oikeutettu tarkastamaan häntä koskevat henkilötiedot. Jokaisella on
oikeus vaatia väärän, epätarkan, epätäydellisen, vanhentuneen tai tarpeettoman tiedon
korjaamista tai täydentämistä.
Henkilö voi myös pyytää häntä koskevien tietojen poistamista järjestelmästä. Pyynnön
mukaiset toimenpiteet suoritetaan, jollei Governia Oy:llä ole oikeutettua syytä olla
poistamatta tietoa.

Oikeus vastustaa tai rajoittaa tiedon käsittelyä sekä siirtää tiedot
toiseen järjestelmään
Kullakin on oikeus vastustaa henkilötietojensa käsittelyä. Henkilö voi vastustaa tietojensa
käsittelyä, vaikka se perustuisi aikaisemmin annettuun suostumukseen. Niin ikään hän saa
pyytää tiettyjen henkilötietojen käsittelyn rajoittamista.
Jokaisella on oikeus saada henkilötietonsa Governia Oy:ltä jäsennellyssä ja yleisesti käytetyssä
muodossa, jotta hän voi välittää tiedot toiselle rekisterinpitäjälle.

Oikeuksien toteuttaminen
Jokainen voi käyttää yllämainittuja oikeuksiaan lähettämällä kirjeen tai sähköpostin sisältäen
puhelinnumeron edellä mainittuun osoitteeseen. Governia Oy voi pyytää lisätietoja, jotka ovat
tarpeen henkilöllisyyden varmentamiseksi. Mikäli henkilö katsoo tietojensa käsittelyn olevan
ristiriidassa lainsäädännön kanssa, hän voi tehdä valituksen tietosuojaviranomaiselle.

