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Parmacon työmaarekisterin tietosuojaseloste

1 Rekisterinpitäjä

Parmaco Oy (2465039-0)
Haarlankatu 4 F
33230 Tampere

2 Rekisteriasioiden yhteystiedot

Puh. +358 20 734 0011
info@parmaco.fi

3 Rekisterin nimi

Parmacon työmaarekisteri

4 Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja
peruste

Henkilötietojen käsittely perustuu lakiin.
Henkilötietoja käytetään seuraaviin
käyttötarkoituksiin:

· Päätoteuttajan ja tilaajan
edellyttämien velvoitteiden
hoitaminen

· Parmacon lakisääteisten
velvoitteiden hoitaminen esim.
työturvallisuuslain, veronumerolain
sekä tilaajavastuulain edellyttämien
velvoitteiden hoitaminen

· Päätoteuttajan toimesta tapahtuvaan
henkilön tunnistamiseen työmaalla

· Raportointiin Verohallinnolle ja
valvovalle viranomaiselle

· Henkilön työmaakohtaisiin
perehdytys- ja kulkulupaselvityksiin
sekä tarvittaessa yhteydenottoihin

5 Rekisterin tietosisältö ja rekisteröityjen
ryhmät

Rekisteri sisältää seuraavia tietoja
rakennustyömaalla työskentelevistä
työntekijöistä ja itsenäisistä työnsuorittajista:

· Työntekijän ja urakoitsijan
perustiedot, kuten nimi, veronumero,
syntymäaika tai henkilötunnus,
työnantaja sekä työmaakohtaiset
kulkulupatiedot.

· Työturvallisuuslain edellyttämät
tiedot:

o Henkilön etu- ja sukunimi,
syntymäaika ja veronumero

o Työmaalla työskentelyn
alkamis- ja
päättymispäivämäärä

o Työntekijän työnantajan nimi
ja Y-tunnus tai sitä vastaava
ulkomainen tunniste

o Työntekijöiden
lähettämisestä annetun lain 8
§:ssä tarkoitetun edustajan
nimi ja yhteystiedot
Suomessa.

· Tilaajavastuulain edellyttämät tiedot,
kuten todistukset työntekijöiden
eläkevakuutusten ottamisesta ja
eläkevakuutusmaksujen
suorittamisesta sekä todistukset
työntekijöiden sosiaaliturvan
määräytymisestä.

· Verohallinnon rakentamiseen
liittyvästä tiedonantovelvollisuudesta
antaman päätöksen perusteella
käsiteltävät tiedot.

o Tiedonantovelvollista
koskevat yksilöintitiedot sekä
yhteyshenkilö
yhteystietoineen

o Työmaan sijainti
o Työntekijää koskevat

yksilöintitiedot, työntekijän
työmaalla työskentelyn
alkupäivämäärä ja arvioitu
loppupäivämäärä

o Ulkomaisen työntekijän
vakuuttamista koskevat
tiedot

o Tieto, onko työntekijä
työsuhteinen,
vuokratyöntekijä,
ammatinharjoittaja,
harjoittelija vai talkootyön
tekijä

o Työnantajaa koskevat
yksilöintitiedot sekä
työnantajan edustaja tai
yhteyshenkilö
yhteystietoineen

o Vuokratyön teettäjää
koskevat yksilöintitiedot

o Sopimuksen perusteella
käsiteltävät urakoitsijoiden ja
niiden työntekijöiden tiedot.
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6 Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin tallennettavien tietojen tietolähde
on pääsääntöisesti asianomainen henkilö.
Muita tietolähteitä käytetään laissa
säädetyissä rajoissa.

7 Tietojen siirto EU:n tai ETA-alueen
ulkopuolelle ja säännönmukaiset tietojen
luovutukset

Henkilötietoja ei siirretä EU:n tai ETA-alueen
ulkopuolelle.

Rekisterin tietoja luovutetaan
säännönmukaisesti lain vaatimusten
mukaisesti viranomaisille, kuten verottajalle.
Parmaco voi luovuttaa tietoja myös
yhteistyökumppaneilleen sopimuksista
johtuvien tai lain mukaisten velvoitteiden
täyttämiseksi.

8 Rekisterin suojauksen periaatteet ja
tietojen säilytysaika

Manuaalinen aineisto säilytetään lukituissa
säilytystiloissa, jonne on rajoitettu pääsy.

Sähköisessä muodossa olevat tiedot
säilytetään Parmacon tietojärjestelmissä,
joissa käytetään sekä teknisiä että

ohjelmallisia keinoja tietoturvallisuuden
varmistamiseksi sekä tietojen käytön
valvomiseksi. Rekisterin tietojen käyttöoikeus
on rajattu tietyille henkilöille heidän
tehtäviensä edellyttämässä laajuudessa.
Kaikkia rekisterin tietoja käyttäviä henkilöitä
sitoo vaitiolovelvollisuus.

Henkilötietoja säilytetään lain asettamien
rajoitusten ja velvoitteiden mukaisesti
kymmenen (10) vuotta työmaan
päättymisestä alkaen.

9 Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on asetuksen EU 2016/679
mukaiset oikeudet. Rekisteröidyllä on oikeus
tarkastaa itseään koskevat henkilörekisteriin
tallennetut tiedot sekä oikeus vaatia tietojen
oikaisua ja poistamista. Lisäksi rekisteröidyllä
on oikeus henkilötietojen käsittelyn
rajoittamiseen ja tietojen siirtoon sekä oikeus
peruuttaa suostumus, milloin tahansa tämän
vaikuttamatta suostumuksen perusteella
ennen sen peruuttamista suoritetun käsittelyn
lainmukaisuuteen.
Asiaa koskevat pyynnöt tulee toimittaa
henkilökohtaisesti tai kirjallisesti omalle
esimiehelle.
Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus
henkilötietojen käsittelystä valvontaviran-
omaiselle.


