TIETOSUOJA- JA REKISTERISELOSTE
JÄSEN- JA MAKSUTIETOREKISTERI
Rekisterin pitäjä:
Suomen Elintarviketyöläisten Työttömyyskassa
Asemamiehenkatu 2, 8. krs
00520 Helsinki
p. 09 4246 1210
Tietosuojavastaava: Arto
Pirinen
tietosuojavastaava.tk@selry.fi
Rekisterin vastuuhenkilö: Kassanjohtaja
Jenni Korkeaoja
Rekisterin yhteyshenkilö:
Milla Hurtta
Henkilötietojen käsittelytarkoitus:
Työttömyyskassan tehtävänä on työttömyysturvalaissa ja vuorotteluvapaalaissa tarkoitettujen etuuksien
järjestäminen jäsenilleen. Tämän tehtävän hoitamiseksi Suomen Elintarviketyöläisten Työttömyyskassa
kirjaa jäsen- ja maksutietorekisteriin kassan jäsenten henkilötietoja. Henkilötietoja käytetään jäsenyyttä ja
etuuksia koskevissa asioissa. Lisäksi tietoja käytetään ja luovutetaan etuuksiin liittyvissä
viranomaisselvityksissä verottajalle, eläketurvakeskukselle, sosiaali- ja terveysministeriölle, työ- ja
elinkeinoministeriölle, Finanssivalvonnalle, ulosottoviranomaisille ja muille tahoille, joilla on lakiin
perustava tietojensaantioikeus.
Henkilötietoja kerätään kassan jäseniltä, Suomen Elintarviketyöläisten Liitolta, hakemuskäsittelyn
yhteydessä mahdollisesti työnantajalta ja viranomaisilta ja viranomaisrekistereistä, joihin
työttömyyskassalla on laillinen käyttöoikeus. Henkilötietoja kerätään näistä ainoastaan lakisääteisten
tehtävien hoitamiseksi ja ainoastaan siinä laajuudessa kuin on tarpeen.
Henkilötietojen käsittely perustuu Tietosuoja-asetukseen (2016/679) ja niistä säädetään lisäksi
Työttömyyskassalaissa (24.8.1984/603).
Rekisteröityihin ei kohdisteta automaattista päätöksentekoa tai profilointia.
Rekisterin tietosisältö:
Kassan jäsentieto- ja maksatusjärjestelmään tallennetaan kassan jäsenistä seuraavia tietoja:
- henkilötunnus, etu- ja sukunimet
- yhteystiedot: osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite
- kielikoodi
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-

sukupuoli (asetetaan automaattisesti henkilötunnuksen perusteella)
tilinumero ja verokortin tiedot
jäsenyystiedot: jäsenyyden alkamis- ja päättymispäivä sekä eron syy, mahdollinen Suomen
Elintarviketyöläisten Liiton jäsenyys, suorajäsenten jäsenmaksutiedot, mahdollinen edellisen
työttömyyskassan jäsenyysaika ja eron syy
alle 18-vuotiaiden huollettavien lasten syntymäajat
eAsioinnista valitut asetukset esim. maksuilmoituksesta toimittamiselle
jäsenhakemukseen ja sen käsittelyyn liittyvät tiedot
etuuden hakemiseen, asian käsittelyyn, asiakasneuvontaan ja maksatukseen liittyvät tiedot
mahdolliset valitusasioihin, takaisinperintään tai väärinkäytöksiin liittyvät tiedot - mahdolliset
ulosottoon liittyvät tiedot

Säännönmukaiset tietolähteet:
-

henkilö- ja yhteystiedot, jäsenyyteen liittyvät perustiedot ja työsuhdetiedot jäsenhakemuksesta
sekä jäsenen oman ilmoituksen perusteella Suomen Elintarviketyöläisten Liiton jäsenrekisteristä
Jäsenmaksutiedot Suomen Elintarviketyöläisten Liiton jäsenrekisteristä
lapsi- ja osoitetiedot Väestörekisterikeskuksesta
ennakonpidätystiedot Verottajalta
työvoimapoliittiset lausunnot työvoimaviranomaisilta
tarvittaessa työhistorian laskemiseksi tiedot Eläketurvakeskuksesta
muiden etuuksien maksatustiedot Kelalta, eläkelaitoksilta tai muilta työttömyyskassoilta
maksatus- ja etuustiedot etuushakemuksista ja –käsittelystä

Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle:
Tietoja ei luovuteta Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

Henkilötietojen suojaus:
Tietojen tietoturva ja henkilötietojen suojaus huomioidaan suunnitelmallisesti kaikessa tiedon käytössä ja
käsittelyssä. Henkilötietojen tietoturvallisuus ja käytettävyys varmistetaan tarkoituksenmukaisin teknisin ja
hallinnollisin toimenpitein. Työttömyyskassa käsittelee kaikkia henkilötietoja tietoturvallisesti ja
lainsäädännön edellyttämällä tavalla.
Tietoja ei luovuteta ulkopuolisille eikä käytetä suoramarkkinointiin.
Kirjallinen aineisto säilytetään työttömyyskassan arkistosta. Suomen Elintarviketyöläisten Liitto säilyttää
palvelusopimusten mukaisesti jäsenyyteen liittyviä tietoja. Sähköiset jäsen- ja maksutiedot säilytetään
työttömyyskassan määräämässä tietokannassa, jota ylläpitää YAP Solutions Oy erillisen sopimuksen
mukaisesti. Tietokanta on suojattu ja siihen pääsemiseen tarvitaan henkilökohtainen käyttäjätunnus ja
salasana. YAP Solutions säilyttää sopimuksen mukaisesti rekisterin päivitettyä kopiota lukitussa ja
varmennetussa tilassa.

2

Kaikki työttömyyskassassa henkilötietoja käsittelevät antavat vaitiolositoumuksen, joka jatkuu työsuhteen
päättymisen jälkeenkin. Rekisterin tietoja käyttävät vain kyseisiä tietoja työtehtävissään tarvitsevat henkilöt
käyttöoikeuksiensa mukaisesti. Lisäksi tietoja voi käsitellä työttömyyskassan alihankkijoina tai ulkoisina
palveluntarjoajina toimivat sopimuskumppanit erillisten sopimusten mukaisesti. Tällöin ulkopuoliset
kumppanit toimivat tietojenkäsittelijän roolissa ja heiltä edellytetään sopimuksissa vaitiolositoumusta ja
riittäviä tietoturvatoimenpiteitä.
Tietojen säilytysaika:
Tietoja säilytetään ainoastaan niin kauan, kuin se lait ja säädökset työttömyyskassaa siihen velvoittavat.
Tiedot tuhotaan turvallisesti.
Rekisteröidyn oikeudet:
Rekisteröidyllä on oikeus tarkistaa hänestä kerätyt tiedot ja pyytää virheellisten tietojen korjaamista. Kävijä
voi tarkastaa tai oikaista henkilötietonsa lähettämällä sitä koskevan pyynnön työttömyyskassaan
Pyynnössä tulee yksilöidä, mitä tietoa rekisteröity tahtoo tietojensa käsittelystä. Rekisteröidyllä on oikeus
pyytää myös virheellisen tiedon korjaamista. Pyynnössä on yksilöitävä, mikä tieto on virheellinen, millä
perusteella se on virheellinen ja miten sitä tulisi muuttaa. Tietoja voi tarkistaa ja päivittää työttömyyskassan
eAsioinnissa osoitteessa www.selry.fi/tyottomyyskassa.
Rekisteröidyllä on oikeus vaatia tietojaan poistettavaksi. Tätä oikeutta rajaavat kuitenkin työttömyyskassan
velvollisuus säilyttää tietoja. Rekisteröidyllä on kuitenkin oikeus vaatia käsittelyn rajoittamista esimerkiksi
tilanteessa, jossa rekisteröity kiistää henkilötietojensa oikeellisuuden.
Tietopyynnön tai vaatimuksen tietojen poistamiseksi voi esittää toimittamalla kirjallisen pyynnön
osoitteeseen tietosuojavastaava.tk@selry.fi tai asioimalla henkilökohtaisesti SEL:n aluetoimistossa.
Asioinnin yhteydessä on pyynnöstä todistettava henkilöllisyytensä.
Työttömyyskassa ei käytä suoramarkkinointia mutta voi lähettää jäsenistölleen kyselyjä tai tiedotteita.
Rekisteröidyllä on oikeus kieltää näiden lähettämisen toimittamalla kirjallisen ilmoituksen kiellosta
työttömyyskassaan.
Jokaisella on oikeus lain nojalla tehdä valitus valvontaviranomaiselle, jos oikeuksia on rikottu tai
henkilötietoja on käsitelty lainvastaisesti. Suomen valvontaviranomaisena toimii Tietosuojavaltuutetun
toimisto, jonka yhteystiedot löytyvät osoitteesta www.tietosuoja.fi.

3

