Rekisterinpitäjä: Ruskon kunta - kunnanhallitus
Yhteyshenkilö taloushallinnon rekistereissä: Talous- ja hallintojohtaja, yhteystiedot nettisivuilta
Tietosuojavastaava: Jarko Rahkala, etunimi.sukunimi[at]rusko.fi
Rekisterin nimi

Eläkevakuutustodistus-mappi

Tiedon käsittelyn tarkoitus

Toimittajien eläkevakuutuksen voimassaolon
tarkistus.
Sopimus

Kirjanpidosta poistettujen
laskujen luettelo

Kirjanpidosta poistettujen saatavien
seuranta.

Laskutus-mappi

Laskutuksen pohja-aineiston sekä ennen
7/2018 tehtyjen laskujen kirjanpito- ja
laskuluetteloiden arkistointi.

Nomentia Banking

Perustelu
henkilötietojen
keräämiselle

Sopimus

Sopimus

Pankkiyhteysohjelma, jolla hoidetaan tuleva
ja lähtevä rahaliikenne.
Sopimus

Sisältyvät tiedot

Toimittajan
henkilötunnus;
Toimittajan nimi;
Toimittajan
kotiosoite

Asiakkaan nimi
Työntekijän
käyttäjätunnus;
Asiakkaan nimi
Vuokralaisen
henkilötunnus;
Maksajan nimi;
Toimittajan
pankkitilinumero;
Työntekijän
pankkitilinumero;
Asiakkaan nimi;
Työntekijän
henkilötunnus;
Työntekijän nimi;
Työntekijän
käyttäjätunnus;
Asiakkaan
pankkitilinumero;
Toimittajan nimi

Mitä muuta tietoa
sisältää

Henkilötietojen
vastaanottajat

Tietojen siirrot
kolmansiin maihin

Vakuutusyhtiö

Ruskon kunnan
ostoslaskujen
käsittelijät

ei siirretä

Asiakasnumero,
laskutiedot
Euromäärät,
eräpäivä,
laskunumero,
asiakasnumero

Euromäärät

Tiedon säilytysaika
(vuosi)

Tiedon säilytysajan
muu kuvaus

10

Tietoja ei ole
poistettu keräämisen
aloittamisen jälkeen
(kuntaliitoksen
edeltävä päivä
31.12.2008)

Ruskon kunnan
reskontranhoitajat

ei siirretä

Ruskon kunnan
kirjanpidon
työntekijät

ei siirretä

10

Ruskon kunnan
kirjanpidon
työntekijät, CGI Oy:n
ylläpitotoimia
pyynnöstä tekevät
työntekijät
ei siirretä

10

Pankkitosite-mappi

Populus-matkalaskujen liitteet mappi

Pankiyhteysohjelman tositteet
(ostomaksuerät, palkanmaksuerät,
viitesuoritukset, yksittäiset tapahtumat).

Matkalaskujen maksuerät, alkuperäiskuitit.

Raindance-taloushallinto-ohjelma Kirjanpito ja osto- ja myyntireskontrat.

Reskontranoikasut-mappi

Rondo-ohjelma

Lakiperuste

Sopimus

Lakiperuste

Myyntilaskujen manuaalisuoritusten kirjaus. Lakiperuste

Ostolaskujen kierrätys ja arkistointi,
myyntilaskutus.

Lakiperuste

Vuokralaisen
henkilötunnus;
Työntekijän
henkilötunnus;
Toimittajan nimi;
Toimittajan
pankkitilinumero;
Työntekijän nimi;
Työntekijän
pankkitilinumero
Työntekijän
pankkitilinumero;
Työntekijän
henkilötunnus;
Työntekijän nimi
Toimittajan
henkilötunnus;
Työntekijän
pankkitilinumero;
Toimittajan nimi;
Toimittajan
pankkitilinumero;
Työntekijän
henkilötunnus;
Työntekijän nimi;
Asiakkaan kotiosoite;
Asiakkaan
henkilötunnus;
Toimittajan
kotiosoite; Asiakkaan
nimi
Asiakkaan nimi;
Maksajan nimi;
Vuokralaisen nimi
Toimittajan
pankkitilinumero;
Toimittajan nimi;
Työntekijän
pankkitilinumero;
Toimittajan
laskutusosoite;
Työntekijän
henkilötunnus;
Työntekijän
käyttäjätunnus;
Toimittajan
henkilötunnus;
Työntekijän
kotiosoite

Euromäärät

Ruskon kunnan
kirjanpidon
työntekijät

ei siirretä

10

Matkalaskutiedot

Ruskon kunnan
kirjanpidon
työntekijät

ei siirretä

10

Ruskon kunnan
kirjanpidon
toimittajanumero,
työntekijät ja
ennakkoperintärekist reskontranhoitajat,
erin päättymispäivä, CGI Suomi Oy:n
yel voimassaolo,
ylläpitotoimia
laskutiedot,
pyynnöstä tekevät
asiakasnumero
työntekijät
Ruskon kunnan
kirjanpidon
Asiakasnumero
työntekijät

Toimittajanumero,
ennakkoperintärekist
erin päättymispäivä,
yel voimassaolo,
laskutiedot, laskun
kuva, asiakasnumero

Säilyy ohjelman koko
elinkaaren

ei siirretä

ei siirretä

Ruskon kunnan
laskujen käsittelijät.
CGI Suomi Oy:n
ylläpitotoimia
pyynnöstä tekevät
työntekijät.
ei siirretä

10

Säilyy ohjelman koko
elinkaaren

Siviilipalvelusmiesten päivä- ja
ruokarahatositteet - mappi

Korvausten maksut 31.12.2016 asti.

Sopimus

Työntekijän
puhelinnumero;
Työntekijän
pankkitilinumero;
Työntekijän nimi;
Työntekijän
kotiosoite

ei siirretä
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