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REKISTERI- JA TIETOSUOJASELOSTE  
Sympa HR -henkilötietojärjestelmästä 

Henkilötietolaki (523/99) 10 § ja 24§,  
sähköisen viestinnän tietosuojalaki (516/2004) 7§ 

 
1. Rekisterinpitäjä: 
Päijät- Hämeen sosiaalipsykiatrinen säätiö/ Mente Palvelut 
Osoite: Vesijärvenkatu 15 4. krs 15140 lahti 
Puhelin: 040 1801523 
E-mail: anu.toikka@mente.fi 
Rekisteriasioita hoitava henkilö: Anu Toikka, henkilöstö- ja työhyvinvointipäällikkö 
 
Teknisestä ylläpidosta vastaa: 
Sympa Oy (1938597-5) 
Niemenkatu 73, 15140 Lahti 
info@sympa.fi 
www.sympa.fi 
 
2. Rekisterin peruste ja käyttötarkoitus 
Rekisterin käyttötarkoituksena on henkilöstön rekrytointi sekä henkilö- ja työsuhdetietojen ajantasainen 
hallinta työsuhteen aikana työsuhteen ylläpitoa ja kehittämistä varten sekä päättyneiden työsuhteiden 
dokumentaation hallinta. Henkilötietojen käsittely perustuu säätiön lainsäädännöllisten velvoitteiden 
täyttämiseen työnantajana sekä työntekijän ja säätiön välisen työsopimuksen täytäntöönpanoon.  

 
3. Rekisteriin talletetut tiedot  
 
Rekrytoinnissa säännönmukainen tietolähde on työnhakija itse. Tämän lisäksi tietolähteinä toimivat hakijan 
mahdollisesti ilmoittamat suosittelijat tai rekisterinpitäjän rekrytointiprosessiin osallistuva henkilöstö 
Työnhakijatiedot poistuvat järjestelmästä automaattisesti säilytysajan (12kk) päätyttyä. 
 
Sympa HR rekisterissä ylläpidetään työntekijöiden henkilö- ja yhteystietoja sekä muita työsuhteeseen liittyviä 
tarpeellisia tietoja. Näitä tietoja ovat työsuhdetietoon liittyvät dokumentit, palkkatiedot, loma- ja 
poissaolotiedot, TYÖ- kuntoon mallin mukainen dokumentointi, työhön liittyvät osaamis- ja kehitystarpeet ja 
kiinnostuksen kohteet, koulutukset ja työsuhteen päättymiseen liittyvät dokumentit. 
Sympa Hr- järjestelmään on tiedot henkilöistä, jotka ovat olleet työsuhteessa vuoden 2015 aikana tai sen 
jälkeen. 
 
4. Säännönmukaiset tietolähteet  
Henkilötietoja kerätään rekisteröidyltä itseltään esimiehiltä, HR- ja palkkahallinnosta, kehityskeskusteluista 
ja palkanlaskennan tietojärjestelmästä. 
 
5. Käyttäjän tietojen suojaaminen ja tietoturva 
Henkilötietoja säilytetään valvotuissa ja vartioiduissa tiloissa. Valvottujen ja vartioitujen tilojen ulkopuolella 
tarvittaessa käsiteltävät ja säilytettävät tiedot salataan luvattoman käytön estämiseksi. 
Tietoliikenneyhteydet henkilötietorekisteriin suojataan yhteyden salauksella. Rekisterin ylläpidon pääsy 
tietoihin on rajattu vain välttämättömiin henkilöihin. Kyseiset henkilöt on koulutettu tietojen 
tietoturvalliseen käsittelyyn ja he toimivat salassapitovelvollisuuden alaisina. 
Järjestelmän käyttäjille on määritelty pääsy työtehtäviensä perusteella tarkoituksenmukaisiin tietoihin. 
Käyttäjien tunnukset järjestelmään ovat henkilökohtaiset.  
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6. Tietojen luovuttaminen 
Yksittäisen henkilön tietoja voidaan luovuttaa esimiehille organisaatiohierarkian mukaan. Yksittäisen 
henkilön tietoja voidaan luovuttaa myös palkanlaskentaan. Tietoja ei luovuteta muihin kuin työsuhteeseen 
liittyviin tarkoituksiin. Tietoja ei luovuteta suoramarkkinointi- tms. tarkoitukseen. Integrata Oy:n teknisellä 
ylläpidolla on pääsy tietokantaan ja sen tietoihin ja heidän oikeutensa tietoon rajoittuu tekniseen 
ylläpitoon. 
 

☒ Henkilötietoja ei siirretä Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.  

☐ Henkilötietoja voidaan siirtää Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.  

Henkilötietojen käsittelypaikat: 

☒ EU/ETA 

☒ Yhdysvallat 

☐ Muu, mikä: 

EU/ETA:n ulkopuolelle siirrettävien henkilötietojen siirtoperuste  

☒ Privacy Shield –järjestely (vain Yhdysvallat)  

 

 Sympa HR -tukipalvelut tuotetaan Sympan EU/EEA-toimipisteissä.  
  
Toiminto   Toimittaja   Fyysinen sijainti   Tietoturva- ja tietosuojakuvaukset   

Primary hosting location   Microsoft Azure   Netherlands   
(Azure West 
Europe)   

https://www.microsoft.com/en-
us/trustcenter/cloudservices/azure   

Secondary hosting location   Microsoft Azure   Ireland   
(Azure North 
Europe)   

https://www.microsoft.com/en-
us/trustcenter/cloudservices/azure   

Secondary hosting location   
(Ei sisällä henkilöstödataa 
1.5.2019 lähtien)   

Rackspace Ltd.   UK, London 
(LON5)   

https://www.rackspace.com/en-
gb/information/legal/   
privacycenter/customer-data-security-and-privacy   
https://www.rackspace.com/en-gb/security/global-
enterprise   

Disaster recovery   Amazon AWS   Ireland (eu-west-
1)   

https://aws.amazon.com/security/   

Integrations (optional)   MuleSoft Inc.   
(Amazon AWS)   

Ireland (eu-west-
1)   
Frankfurt (eu-
central-1)   

https://aws.amazon.com/security/   

 
7. Tarkastusoikeus ja tietojen korjaaminen 
Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa häntä koskevat rekisterissä olevat tiedot. Rekisteröity voi teknisen 
käyttöyhteyden, käyttäjätunnuksen ja salasanan avulla tarkastaa itse tietojaan sekä päivittää ja muuttaa 
näitä tietoja. Rekisterinpitäjä voi omasta aloitteestaan tai rekisteröidyn pyynnöstä täydentää, korjata tai 
poistaa epätäydellisiä, epätarkkoja tai vanhentuneita henkilötietoja. Rekisteröity voi myös lähettää tarkastus- 
tai korjauspyynnön rekisteriasioita hoitavalle henkilölle.  
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