Henkilöstöhallinto
ja henkilötietojen käsittely
EU:n tietosuoja-asetus edellyttää, että saat tiedon siitä, miten työsuhteeseesi, luottamustehtävääsi
tai sinulle maksettaviin palkkioihin ja matkakorvauksiin liittyviä henkilötietoja käsitellään
Maatalousyrittäjien eläkelaitos Melassa.
Miksi ja millä perusteella henkilötietojasi käsitellään Melassa?
Henkilötietojasi tarvitaan työsuhteeseen, luottamustehtävään tai palk
kioiden ja matkakorvausten maksamiseen liittyvien asioiden hoitami
sessa. Mela käsittelee henkilötietoja työnantajan velvoitteiden täyttä
miseksi sekä työsuhteeseen ja luottamustehtävään liittyvien muiden
asioiden hoitamiseksi. Mela ei voi hoitaa edellä mainittuja tehtäviään
käsittelemättä henkilötietojasi.
Työsuhteeseen liittyviä tietoja käytetään myös Melan sisäisessä ra
portoinnissa ja työsuhteeseen liittyvien asioiden edellyttämässä tilas
toinnissa.
Työsuhteeseesi, luottamustehtävääsi tai palkkioiden ja matka
kor
vausten maksamiseen liittyvien henkilötietojen käsittely voi perustua
Melan lakisääteisiin velvoitteisiin työnantajana, sopimukseen tai anta
maasi suostumukseen. Jos henkilötietojesi käsittely perustuu suostu
mukseen, voit myöhemmin peruuttaa antamasi suostumuksen.
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Melan oikeus hankkia, luovuttaa ja siirtää henkilötietojasi
Jos Mela kerää henkilötietoja muualta kuin sinulta, Melan on pyydettävä
sinulta suostumus siihen. Suostumusta ei kuitenkaan tarvita, kun viran
omainen luovuttaa tietoja Melalle tämän laissa säädetyn tehtävän suo
rittamiseksi tai jos laissa erikseen ja nimenomaisesti säädetään tietojen
keräämisestä tai saamisesta.
Melalla on lakiin perustuva velvollisuus luovuttaa työsuhteeseen,
luottamustehtävään tai palkkioiden ja matkakorvausten maksamiseen
liittyviä tietoja mm. verohallinnolle, työeläke- ja tapaturmavakuutus
yhtiölle, Eläketurvakeskukselle sekä Kelalle. Mela voi luovuttaa tieto
ja myös muille tahoille, joilla on lakiin perustuva oikeus saada tietoja
Melalta.
Jos henkilötietojesi luovuttaminen ei perustu lakiin, Melan on pyy
dettävä sinulta suostumus.
Jos henkilötietojesi hankkiminen tai luovuttaminen perustuu suos
tumukseen, voit halutessasi myöhemmin peruuttaa antamasi suostu
muksen.
Mela ei siirrä Melaan työsuhteessa olevien, Melan luottamustehtävis
sä toimivien tai Melalta palkkioita ja matkakorvauksia saavien henkilöi
den henkilötietoja EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.
Sinulla on oikeus tarkistaa tietosi
Sinulla on oikeus halutessasi saada tietää, mitä tietoja sinusta on tal
lennettu Melan rekistereihin. Voit saada jäljennöksen henkilötiedoistasi.
Voit pyytää epätarkkojen ja virheellisten henkilötietojen oikaisemis
ta. Voit myös täydentää puutteellisia henkilötietojasi, jos sillä on henkilö
tietojen käsittelytarkoituksen kannalta merkitystä.

Muita henkilötietojen käsittelyyn liittyviä oikeuksia
Kun henkilötietojesi käsittely perustuu lakiin, et voi vastustaa henkilö
tietojesi käsittelyä, etkä pyytää käsittelyssä tarvittavien henkilötietojesi
poistamista tai niiden siirtämistä Melan ulkopuoliseen järjestelmään.
Kun henkilötietojen käsittely perustuu sopimukseen tai suostumuk
seen, sinulla on oikeus pyytää, että sinua koskevat tiedot poistetaan
Melan rekistereistä.
Voit pyytää Melaa rajoittamaan henkilötietojesi käsittelyä, jos ne
ovat mielestäsi virheellisiä tai niitä käsitellään lainvastaisesti. Tällöin Mela
voi käsitellä tietojasi vain sinun suostumuksellasi, tai tietosuoja-asetuk
sen erityisesti mainitsemiin tarkoituksiin.
Henkilötietoja koskevat pyynnöt ja valitusoikeus
Henkilötietoja koskevan pyynnön tekeminen ja vastauksen saaminen
on yleensä maksutonta. Jos Mela ei toteuta pyyntösi perusteella hen
kilötietojasi koskevia toimenpiteitä, saat ilmoituksen asiasta viimeistään
kuukauden kuluessa. Jos pyyntöäsi ei voida toteuttaa, Mela kertoo syyn.
Jos olet tyytymätön Melan ratkaisuun henkilötietojasi koskevassa
asiassa tai jos katsot, että Mela ei noudata EU:n tietosuoja-asetusta
sinua koskevien henkilötietojen käsittelyssä, sinulla on oikeus valittaa
asiasta tietosuojavaltuutetulle.
Henkilötietojesi säilyttäminen
Mela säilyttää työsuhteeseesi, luottamustehtävääsi ja palkkion tai mat
kakustannusten maksamiseen liittyvät henkilötietosi laissa säädetyn ajan
tai EU:n tietosuoja-asetuksen mukaisesti niin kauan kuin niitä tarvitaan
tietojen käsittelyn tarkoitusten toteuttamista varten.
Rekisterinpitäjä
Mela on sinua koskevien työsuhteeseen, luottamustehtävään taikka
palkkion tai matkakustannusten maksamiseen liittyvien rekisteriin ke
rättyjen henkilötietojen rekisterinpitäjä.
Melan tietosuojavastaavan yhteystiedot
Lähetä suojattua sähköpostia Melan internetsivujen kautta.
Voit myös soittaa Melan vaihteeseen 029 435 11.
Lisätietoja tietosuoja-osiossa osoitteessa mela.fi/tietosuoja
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