Tietosuojaseloste
Taloushallinto

TIETOSUOJASELOSTE
Seloste henkilötietojen käsittelystä ja rekisteröidyn oikeuksista
EU:n yleinen tietosuoja-asetus (2016/679)
Rekisterin/palvelun nimi: Taloushallinto
Tiedonanto laadittu (pvm):24.5.2018
1. Rekisterinpitäjä

Siun Talous Oy
Siltakatu 18 A
80100 Joensuu
p. 013 3300 (vaihde)

2. Rekisterinpitäjä edustaja(t)

Raindance ja ProE
Sirpa Tahvanainen
Siltakatu 18
p. 050 345 8065
sirpa.tahvanainen@siuntalous.fi

3. Tietosuojavastaava

PTTK/Sari Toivanen
Energiatie 2
81700 Lieksa
p. 013 339 0154
sari.toivanen@pttk.fi

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus Raindance
Osto- ja myyntireskontrajärjestelmän hoitaminen:
Myyntireskontran asiakasrekisteri, jossa ylläpidetään
asiakkaiden nimi- ja osoitetietoja myyntilaskutusta sekä
myyntisaatavien seurantaa varten. Järjestelmään rekisteröidään
asiakaskohtaiset laskut ja niihin kohdentuvat suoritukset.
Järjestelmän avulla kirjataan tilitapahtumat kirjanpitoon sekä
raportoidaan tapahtumista tarvittaessa.
Ostoreskontran toimittajarekisteri, jossa ylläpidetään palvelujen
ja tavaroiden toimittajien nimi-, osoite- ja pankkitilitietoja
ostolaskujen, ostovelkojen seurantaa ja maksatusta varten.
Järjestelmään rekisteröidään toimittajakohtaiset ostolaskut ja
niihin kohdentuvat maksusuoritukset. Järjestelmän avulla
kirjataan tilitapahtumat kirjanpitoon sekä raportoidaan
tapahtumista tarvittaessa.
ProE
Myyntilaskutuksen hoitaminen:
Asiakastietojen ylläpitäminen ja laskutus.

Siun Talous Oy
PL 181
80101 Joensuu

p. 013 3300 (vaihde)
etunimi.sukunimi@siuntalous.fi
www.siuntalous.fi
y-tunnus: 2775732-9

Käyntiosoitteet
Joensuun toimipiste: Siltakatu 18, 2-3 krs. 80100 Joensuu
Kiteen toimipiste: Kiteentie 25, 82500 Kitee
Lieksan toimipiste: Urheilukatu 4, 81700 Lieksa
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5. Henkilötietojen käsittelyn
oikeusperuste
(artikla 6, artikla 9 erityisten
henkilötietoryhmien osalta)

Raindance
Liiketoimintasopimuksiin tai muihin suostumuksiin perustuen
voidaan henkilötietoja käyttää liiketoimintaan liittyvien
suoritteiden ja niihin liittyvien rekisteritietojen kirjaamiseen.
ProE
Liiketoimintasopimuksiin tai muihin suostumuksiin perustuen
voidaan henkilötietoja käyttää liiketoimintaan liittyvien
suoritteiden ja niihin liittyvien rekisteritietojen kirjaamiseen.
Lakiperusteet
EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1c ja 1e-kohdat
- Tietoja voi käyttää myös rekisterinpitäjän oman
toiminnan suunnitteluun, kehittämiseen ja tilastointiin.

6. Rekisterin tietosisältö

Raindance
Myyntireskontran rekisterin tietosisältö on seuraava:
- asiakkaan nimi, asiakasnumero ja osoitetiedot
- laskujen summat
- eräpäivät
- laskujen tila (avoin, maksettu)
Ostoreskontran rekisteröidyt ovat eri palvelujen ja tavaroiden
toimittajia, jotka laskuttavat toimittamistaan tuotteistaan.
Toimittajista rekisteröidään vain laskutuksen kannalta
tarpeelliset tiedot.
Rekisterin tietosisältö on seuraava:
- toimittajan nimi, toimittajanumero ja osoitetiedot
- toimittajan pankkitili(t)
- ennakkoperintärekisteriotteen voimassaoloaika
- toimittajan Y-tunnus
- laskujen summat
- eräpäivät
- laskujen tila (avoin, maksettu)
ProE
Rekisterin tietosisältö on seuraava:
- asiakkaan nimi, asiakasnumero, osoitetiedot,
henkilönumero tai y-tunnus
- laskun tyyppitiedot, maksuehdot, laskun peruste ja
summa

7. Säännönmukaiset tietolähteet

Siun Talous Oy
PL 181
80101 Joensuu

p. 013 3300 (vaihde)
etunimi.sukunimi@siuntalous.fi
www.siuntalous.fi
y-tunnus: 2775732-9

Raindance
Myyntireskontran rekisteriä päivitetään laskutusasiakkaan
perustamistiedoilla, laskutiedoilla ja pankin kautta tulevien
suoritusten tiedoilla.

Käyntiosoitteet
Joensuun toimipiste: Siltakatu 18, 2-3 krs. 80100 Joensuu
Kiteen toimipiste: Kiteentie 25, 82500 Kitee
Lieksan toimipiste: Urheilukatu 4, 81700 Lieksa
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Ostoreskontran rekisteriä päivitetään toimittajan nimi-, osoiteja pankkitiedoilla, ennakkoperintärekisteritiedoilla, Ytunnuksella, laskutustiedoilla sekä maksatustiedoilla.
ProE
Asiakkaalta saadut asiakastiedot ja heiltä tulevat
laskutusmääräykset koskien myyntilaskuja.
8. Käsittelyssä käytettävät
ylläpitojärjestelmät

A. Sähköiset tietojärjestelmät
Henkilötietoja käsitellään seuraavien tietojärjestelmien avulla:
- Raindance –järjestelmä
- ProE-järjestelmä
B. Manuaalinen aineisto
- Paperiset ostolaskut
- Myyntilaskupäiväkirja
- Reskontraluettelo

9. Henkilötietojen suojauksen
periaatteet

Rekisterit on suojattu käyttäjätunnuksin ja salasanoin, sekä
erilaisin teknisin suojauksin. Käyttäjätunnukset ja salasanat
luovutetaan käyttöoikeuksien myöntämisen yhteydessä.
Käyttöoikeudet annetaan työtehtävien perusteella. Ne
päättyvät henkilön siirtyessä pois niistä tehtävistä, joita varten
käyttöoikeus on myönnetty.

10. Automatisoitu päätöksenteko,
mukaan lukien profilointi (EU:n
tietosuoja-asetuksen artikla 22)
11. Tietojen säännönmukaiset
luovutukset

Automatisoituja päätöksiä ei tehdä.

Raindance
Tietoja ei siirretä.
ProE
Laskutustiedot siirretään myyntireskontraan.

12. Tietojen siirto EU:n tai ETA-alueen Tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.
ulkopuolelle
13. Henkilötietojen säilytysaika
Tietojen lakisääteiset säilytysajat määräytyvät seuraavasti:
14. Rekisteröidyn oikeudet
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etunimi.sukunimi@siuntalous.fi
www.siuntalous.fi
y-tunnus: 2775732-9

EU-hankkeiden myynti- ja ostolaskut 16 vuotta
muut myynti- ja ostolaskut 6 vuotta

Tietojen tarkastusoikeus (15 artikla)
Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa itseään koskevat
henkilötiedot. Lomake tietojen tarkistamista varten löytyy Siun
Talous Oy:n nettisivuilta, www.siuntalous.fi. Pyyntö toimitetaan
osoitteeseen hallinto@siuntalous.fi.

Käyntiosoitteet
Joensuun toimipiste: Siltakatu 18, 2-3 krs. 80100 Joensuu
Kiteen toimipiste: Kiteentie 25, 82500 Kitee
Lieksan toimipiste: Urheilukatu 4, 81700 Lieksa
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Oikeus tiedon oikaisemiseen (16 artikla) tai poistamiseen (17
artikla)
Rekisteröidyllä on oikeus pyytää tietojensa oikaisemista tai
poistamista. Tietojen oikaiseminen ja poistaminen toteutetaan
ottamalla yhteyttä rekisterinpitäjän edustajaan (kohta 2).
Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle (77 artikla)
Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus Tietosuojavaltuutetun
toimistoon, mikäli rekisteröity katsoo, että häntä koskevien
henkilötietojen käsittelyssä on rikottu voimassa olevaa
tietosuojalainsäädäntöä.
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