
 TIETOSUOJASELOSTE 1 (4) 
 
Seloste henkilötietojen käsittelytoimista ja rekisteröidyn 
oikeuksista. Rekisterinpitäjän informointi rekisteröidyille.  
EU:n yleinen tietosuoja-asetus (2016/679), artiklat 13 ja 14 
 
Selosteen laadinta-/tarkastuspvm 
21.3.2022 

Henkilörekisterin tiedot 

1. Rekisterin nimi 

Telia kommunikaatiopalvelut  

2. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus 

Puhelunvälittäjien tietokanta, henkilöstön sisäinen puhelinluettelo.  

Matkapuhelinliittymän käyttäjän tavoitettavuuden, vastaajan ja puhelujen 

ohjaamisen hallintajärjestelmä.  

3. Rekisterinpitäjä 

Kangasalan kaupunki Y-1923299-5 

4. Rekisteristä vastaava viranhaltija, tehtävänimike ja yhteystiedot 

Annu Harju, asiakirjahallinnon suunnittelija  
etunimi.sukunimi@kangasala.fi 
Kangasalan kaupunki, PL 50, 36201 Kangasala 

puh. 03 5655 3000 (vaihde)  

5. Rekisterin yhteyshenkilö ja yhteystiedot 

Päivi Joutsen, ICT-palvelukoordinaattori 

etunimi.sukunimi@kangasala.fi 
puh. 03 5655 3000 (vaihde)  

6. Organisaation tietosuojavastaava 

Päivi Joutsen, etunimi.sukunimi@kangasala.fi  

puh. 03 5655 3000 (vaihde)  
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7. Rekisterin henkilötietojen käsittelyä on ulkoistettu toimeksiantosopimuksella 

☐ Ei 

☒ Kyllä, vikatilanteissa Telia Key Service Desk 

8. Henkilötietojen käsittelyn lainmukaisuus 

A)  

☐ Lakisääteinen velvoite:  

☐ Sopimuksen täytäntöönpano 

☒ Yleinen etu/Julkisen vallan käyttö 

☐ Suostumus 

B)  

☐ Rekisteri on viranomaistoiminnan rekisteri. 

☒ Rekisteri on julkishallinnon vapaaehtoisen toiminnan rekisteri 

C) 

Rekisterin tietoja käytetään automatisoituihin yksittäispäätöksiin, profilointi 

mukaan lukien 

☒ Ei 

☐ Kyllä 

 

Henkilörekisterin henkilötiedot, tietolähteet ja tietojen luovutus 

9. Rekisterissä olevat henkilötiedot 

Työntekijät: nimi, työpuhelinnumero, tehtävä, osasto, katuosoite, sähköposti, 

henkilönumero, esimies, kustannuspaikka, työpisteen sijaintieto (rakennus), 
vastuualue, välittäjälle tiedoksi annettu lisätieto. 
 

Asiakkaat: soittajan numero, numero johon soitettu, soittoaika, puhelun kesto.  
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10. Rekisteritietojen ylläpitojärjestelmät (järjestelmän/sovelluksen nimi/nimet) 

Telia TVR, Telia TCM, Telia Yritysportaali, Telia VIP 

11. Rekisterissä on manuaalista paperiaineistoa 

☒ Ei 

☐ Kyllä 

12. Rekisterin tietolähteet 

Uusi liittymä avataan tai olemassa oleva liittymä siirretään uudelle työntekijälle 

työsuhteen alkaessa. Tarkentavat tunnistetiedot integroidaan HR-

järjestelmästä. Vanhat olemassa olevat liittymätiedot on integroitu edelliseltä 

palveluntarjoajalta operaattorimuutoksen yhteydessä. 

Puheluihin liittyvät tiedot asiakkaan ja työntekijän välisistä 
puhelutapahtumista. 

13. Rekisterin suojauksen periaatteet 

Rekisteriin sähköisesti tallennetut tiedot on suojattu niin, että niitä pääsee 
katsomaan vain siihen oikeutettu henkilö. Jokainen käyttäjä hyväksyy tietojen 

ja tietojärjestelmien käyttöä ja salassapitoa koskevan sitoumuksen 
käyttöoikeudet saadessaan. Jokaisella työntekijällä on oikeus käsitellä vai niitä 
henkilötietoja, joita hän välittömästi tarvitsee työtehtävissään.  

Tietoja käsitteleviä työntekijöitä koskee vaitiolovelvollisuus, joka jatkuu myös 
palvelussuhteen päätyttyä. Työsuhteen päättyessä käyttöoikeudet 
poistetaan. 

Henkilökohtaiseen työnumeroon soitettuja puhelutietoja, vastaajaviestejä 
pääsee hallinnoimaan vain ko. numeron/liittymän omistaja.  
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14. Rekisterissä olevien tietojen luovutus 

Tietojen säännöllinen luovutus: 

☐ Ei 

☒ Kyllä 

Liittymän omistaja- ja käyttäjätieto siirtyy operaattorilta numeropalveluun, 
mikäli tätä ei ole liittymäkohtaisesti estetty.  

15. Tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen (ETA) ulkopuolelle 

☒ Ei 

☐ Kyllä 

16. Henkilötietojen säilytysajat/säilytysajan määrittämiskriteerit 

Sisäinen puhelinluettelo työsuhteen keston ajan.   
Matkapuhelinliittymien puheluloki Telia VIP palvelussa 30 pvä.  
Kaupungin vaihteen puheluloki Telia TVR palvelussa 90 pvä. 

 

17. Rekisteröidyn oikeudet 

Rekisteröidyn oikeudet ja niiden toteuttamiseen liittyvät ohjeet löydät: 

www.kangasala.fi/tietosuoja 

 

http://www.kangasala.fi/tietosuoja
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