TIETOSUOJASELOSTE
Henkilötietolaki (523/1999) 10 § ja 24 §
Lue täyttöohjeet, käytä tarvittaessa liitettä

1
Rekisterinpitäjä

Laatimispäivä

Nimi

Maaseutuvirasto Mavi/Rantasalmen yhteistoiminta-alue/Sulkavan kunta
Osoite

Alvar Aallon katu 5, PL 405, 60101 Seinäjoki/ /Kauppatie 1, 58700 Sulkava
Puhelin ja/tai sähköposti

020772007 (Mavin vaihde), 015-527 5200 (kunnan vaihde), kirjaamo(at)sulkava.fi
2
Yhteyshenkilö
rekisteriä
koskevissa
asioissa

Nimi

Toimistosihteeri Maisa Kokki
Osoite

Kauppatie 1, 58700 Sulkava
Puhelin ja/tai sähköposti

tiedonluovutus@mavi.fi, maisa.kokki@sulkava.fi

3
Rekisterin nimi
4
Henkilötietojen
käsittelyn
tarkoitus
5
Rekisterin
tietosisältö

IACS-Tukisovellus
IACS-järjestelmän avulla käsitellään maatilojen tulotukiin liittyvät
tukihakemukset.
Tietojärjestelmää käyttävät kunnat, ELY-keskukset ja Ahvenamaan
maakuntahallitus
IACS-järjestelmä käyttää maataloushallinnon yhteistä asiakas- ja
maatilayritysrekisteriä. Järjestelmän kautta tallennetaan tukiohjelmiin liittyvät
hakemustiedot, päätöstiedot, maksatuksiin liittyvät maksupäätöstiedot sekä
tukien valvontaan liittyvät valvontatiedot.
Tuen hakijoiden tukihakujen yhteydessä joko paperimuodossa tai
6
Säännönmukaiset verkkoasioinnissa jättämät tukihakemukset. Viljelijöiden tulotukiin liittyvät
hakemuslomakkeet löytyvät osoitteesta www.suomi.fi
tietolähteet
Kunta ei luovuta asiakkaan tietoja, pyynnöt Maville. Yhteenvedot verohallinnolle
7
vuosittain maksetuista tuista.
Tietojen
säännönmukaiset
luovutukset
8
Ei ole
Tietojen siirto
EU:n tai ETA:n
ulkopuolelle
A Manuaalinen aineisto
9
Asiakirjat säilytetään lukituissa tiloissa kuntien maaseutuviranomaisten
Rekisterin
säilytyksessä (asiakastiedot)
suojauksen
B ATK:lla käsiteltävät tiedot
periaatteet
Rekisteri on suojattu käyttäjätunnuksella, salasanalla sekä istuntokohtaisella

10
Tarkastusoikeus

avainluvulla. Käyttäjäoikeudet rekisteriä hyödyntäviin ohjelmiin saa
käyttövaltuuksien myöntämismenettelyn kautta. Käyttöoikeuksia hallinnoidaan
pääsynhallinta-sovelluksella. Käyttäjällä voi olla päivitys ja/tai selaajaoikeudet
ja oikeuksia on rajoitettu esim. alueen mukaan. Tietoja suojataan
tietoturvallisuussuunnitelmien sekä aineistojen suojaus-, valvonta- ja
ylläpitojärjestelyjen avulla.
Jokaisella on salassapitosäännösten estämättä oikeus tiedon etsimiseksi
tarpeelliset seikat ilmoitettuaan saada tietää, mitä häntä koskevia tietoja
henkilörekisteriin on talletettu tai, ettei rekisterissä ole häntä koskevia tietoja.

11
Oikeus vaatia
tiedon
korjaamista

12
Muut
henkilötietojen
käsittelyyn
liittyvät oikeudet

Rekisterinpitäjän on samalla ilmoitettava rekisteröidylle rekisterin
säännönmukaiset tietolähteet sekä, mihin rekisterin tietoja käytetään ja
säännönmukaisesti luovutetaan.
Tiedon korjaamista koskeva pyyntö tulee esittää omakätisesti tai sitä
vastaavalla tavalla varmennetussa asiakirjassa tai henkilökohtaisesti
rekisterinpitäjän luona.
Henkilötietolaki 30 §:Rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää
käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramainontaa, etämyyntiä ja
muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta samoin kuin
henkilömatrikkelia ja sukututkimusta varten.
Tietoja ei käytetä em. tarkoituksiin.

