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Rekisteri- ja tietosuojaseloste 

Tämä on Mediwest Research Center Oy:n henkilötietolain (10§ ja 24§) ja EU:n yleisen tietosuoja-

asetuksen (GDPR) mukainen rekisteriseloste. 

Laadittu 17.4.2019 

1. Rekisterinpitäjä 

Mediwest Research Center Oy, Koskenalantie 16, 60220 Seinäjoki 

 

2. Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö 

Kaija Hauta-aho, kaija.hauta-aho@epshp.fi, 050 474 5600 

 

3. Rekisterin nimi 

Työntekijärekisteri 

 

4. Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus 

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen oikeusperuste henkilötietojen käsittelylle on 

henkilön suostumus ja työsopimus, jossa rekisteröity on osapuolena. Henkilötietojen 

käsittelyn tarkoitus on palkanmaksu.Tietoja ei käytetä automatisoituun päätöksen tekoon tai 

profilointiin. 

 

5. Rekisterin tietosisältö 

Rekisteriin tallennettavia tietoja ovat: työntekijän nimi, henkilötunnus, osoite, 

puhelinnumero, veroprosentti ja pankkitilinnumero. 

Työnantajalla (rekisterinpitäjä) on lakisääteinen velvollisuus säilyttää palkkatietoja tallella 10 

vuotta.   

 

6. Säännönmukaiset tietolähteet 

Henkilötiedot saadaan työntekijältä. Työntekijä täyttää henkilötietolomakkeen. 

 

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle 
Työntekijöiden henkilötiedot luovutetaan lakisääteisille viranomaisille (verottaja, 
vakuutusyhtiöt, Kansaneläkelaitos, työterveyshuollolle) ja työajanseurantajärjestelmän 
ylläpitäjälle. Henkilön palkkalaskelmassa esiintyvät tiedot luovutetaan rekisterinpitäjän 
kirjanpitäjälle kirjanpitoa varten. Tietoja ei luovuteta muille tahoille.  
Tietoja ei siirretä rekisterinpitäjän toimesta EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.  
 

8. Rekisterin suojauksen periaatteet 
Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät 
tiedot suojataan asianmukaisesti. Kun rekisteritietoja säilytetään Internet-palvelimilla, niiden 
laitteistojen fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti. 
Reksiterin pitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja 
muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti 
ja vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden toimenkuvaan se kuuluu. 
 

9. Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista 
Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa 
ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. 
Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö 
tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön 
esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n 
tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa). 
 

10. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet 
Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen 
poistamiseen rekisteristä ("oikeus tulla unohdetuksi"). Niin ikään rekisteröidyillä on 
muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet kuten henkilötietojen käsittelyn 
rajoittaminen tietyissä tilanteissa. Pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. 
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Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. 
Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa 
(pääsääntöisesti kuukauden kuluessa). 

 

 


