
 
SELOSTE HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYTOIMISTA 
 
Rekisterinpitäjä 
Käsittelijä 
 
 
 

Rekisterinpitäjä 

 

Nimi 

Oy Östman Trading Ab 

Osoite 

Isokalliontie 3, 67600   Kokkola 

Muut yhteystiedot (puhelin, sähköpostiosoite) 

06 8235400, info@siajaatelo.fi 

Tietosuojavastaavan 

yhteystiedot 

Tietosuojavastaavaa ei ole nimetty. 

Rekisterin nimi 

 

1: Oy Östman Trading Ab:n palkka- ja henkilöstöhallinto 
2: Asiakkaat, liikekumppanit ja yhteistyökumppanit 
3: Osakasluettelo 

Henkilötietojen käsittelyn 

tarkoitus 
1: Oy Östman Trading Ab:n työnantajavelvoitteiden hoitaminen. 
Palkanlaskennan lisäksi rekisterissä käsitellään henkilöstöhallinnon tietoja 
mm. vuosilomaseurannan hoitamiseksi. 
2: Asiakas- ja liikesuhteiden hoitaminen. 
3: Yhtiön lakisääteisten velvoitteiden hoitaminen. 

Rekisteröityjen ryhmät ja 

henkilötietoryhmät 

 

1: Yhteystiedot (nimi, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite), 
henkilötiedot, pankkitiedot, eläketiedot, verotiedot, palkkaustiedot, 
vuosilomatiedot, sairaslomatiedot, työsuhdetiedot 
2: Yhteystiedot 
3: Yhteystiedot, pankkitiedot 

Säännönmukaiset tietolähteet 1: Työntekijä, työnantaja, verohallinto, Kela, tapaturmavakuutusyhtiö, ay-
jäsenmaksuliitot, ulosottoviranomainen. Muut tahot, joiden antama tieto on 
käsiteltävä palkanlaskennassa. 
2: Asiakkaat 
3: Yhtiön hallinto 

Henkilötietojen 

vastaanottajien ryhmät 

- myös kolmansissa maissa 

olevat sekä kansainväliset 

järjestöt (nimi) 

1: Säännönmukaiset vastaanottajat: verohallinto, eläke- ja 
tapaturmavakuutusyhtiöt sekä työttömyysvakuutusrahasto, Kela, 
tilastokeskus, ay-jäsenmaksuliitot, ulosottoviranomainen. Muut tahot, joilla 
on oikeus saada tietoja yrityksen palkanlaskennasta. 
Tietoja ei luovuteta kolmansiin maihin tai kansainvälisille järjestöille.  
2: Asiakastietoja ei luovuteta edelleen. 
3: Verohallinto, muut tahot, joilla on oikeus saada tietoja yhtiön osakkaista. 

Tietojen säilytysajat tai sen 

määrittämisen kriteerit 

1: - työsuhteen perustiedot 10 vuotta työsuhteen päättymisestä (työtodistus) 
- palkkalistat, tapahtumalistat, lomapalkkavelkaerittelyt 10 vuotta 
(kirjanpitoaineistoa) 
- ay-jäsenmaksuperintäsopimus 6 vuotta työsuhteen päättymisestä, 
ulosottotiedot 6 vuotta ulosoton päättymisestä  
- työaikalistat, palkkalaskelmat, kuukausiyhteenvedot, vuosi-ilmoitukset, 
kirjanpitoyhteenvedot, lääkärintodistukset, KELAn/Tapaturma- 
vakuutusyhtiön maksupäätökset liittyen sairaslomaan 6 vuotta 
2: Asiakassuhteen päättymiseen saakka, poistetaan viimeistään 2 vuoden 
kuluessa asiakassuhteen päättymisestä 
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3: 10 vuotta yhtiön purkamisesta 
Tekniset ja organisatoriset 

turvatoimet 

Henkilötietoja sisältävät aineistot säilytetään yhtiön lukituissa toimitiloissa ja 
tiedostoina yhtiön omalla palvelimella sekä taloushallintopalveluiden osalta 
palveluntarjoajan palvelimella ja palveluntarjoajan lukituissa toimitiloissa. 
Tiedostoina tallennetut tiedot on suojattu yhtiön ulkopuolisilta palomuurilla 
sekä salasanoilla. Henkilöstöhallinnon ja osakkaiden tietoihin pääsy on 
rajoitettu vain henkilöille, joiden työtehtäviensä hoitamiseksi on käsiteltävä 
henkilötietoja. Henkilöstöhallinnon ja osakkaiden tietojen käsittelijöillä on 
salassapitovelvollisuus. Asiakkaiden, liike- ja yhteistyökumppaneiden tiedot 
on tallennettuina yhtiön palvelimelle ja asiakkaiden osalta tilaus-
/laskutusjärjestelmään. Asiakastietoihin on pääsy yhtiön 
myyntihenkilökunnalla. Liike- ja yhteistyökumppaneiden tietoihin on pääsy 
sellaisilla henkilöillä, joiden on työtehtäviensä hoitamiseksi käsiteltävä 
henkilötietoja. 

Rekisteröidyn oikeudet 

 

Rekisterinpitäjä on tehnyt erillisen kuvauksen tietosuoja-asetuksen 
mukaisesti rekisteröidylle tiedotettavista asioista. 

Tietoturvaloukkauksista 

ilmoittaminen 

Rekisteröidylle 

Ilmoitus tehdään rekisteröidylle, jos tietoturvaloukkauksesta aiheutuu 
todennäköisesti korkea riski tämän oikeuksille ja vapauksille. 
Valvontaviranomaiselle 

Ilmoitus tehdään tietoturvaviranomaiselle 72 tunnin kuluessa ilmitulosta, 
mikäli tietoturvaloukkauksesta todennäköisesti aiheutuu luonnollisen 
henkilön oikeuksiin ja vapauksiin kohdistuvaa riskiä. 

 


