REGISTERBESKRIVNING
Personuppgiftslagen (523/1999) 10 §
Läs ifyllningsanvisningarna före du fyller
i registerbeskrivningen. Använd vid behov bilagor.

Datum för uppgörande

1.1.2016

Namn
1a
Den register- Närings-, trafik- och miljöcentralen i Nyland/Lönegaranti och juridiskt stöd
ansvarige
Adress

PB 54, 00521 Helsingfors
Övriga kontaktsuppgifter (t.ex. telefonnummer under arbetstid, e-postadress)

lonegaranti.nyland@ntm-centralen.fi, Tfn 0295 028 595 Lönegarantins kundtjänst må-fre kl. 9-15 tfn
0295 020 020
Namn
2
Mäkinen
Kontaktper- Terhi
Adress
son i ärenden Wolffskavägen 35 B, 65200 Vasa
angående
registret
Övriga kontaktsuppgifter (t.ex. telefonnummer under arbetstid, e-postadress)
0295 028 595, terhi.makinen@ntm-centralen.fi

3
Registrets
namn
4
Ändamålet
med bahandlingen av
personuppgifter

PATU-lönegarantisystemet

Lönegarantisystemet är ett datasystem med vilket man vid arbetsgivarens insolvens, på basis av
ansökan, betalar arbetstagarens på ett arbetsförhållande grundade fordringar, som arbetsgivaren
inte har betalat.
Lönegarantiansökan behandlas i PATU-systemet. I systemet sparas på basis av ansökan sökandens
namn och personbeteckning, de sökta fordringarna, räntekrav, bankkonto samt de innehållningar
som görs av den lönegaranti som betalas, och som redovisas, t.ex. förskottsinnehållning,
fackförbundets medlemsavgift, utsökning och utkomststöd.
I PATU-systemet fattas beslut om lönegarantiansökan.
Integrationer till personuppgifter:
-till utbetalningssystemet överförs varje vardag betalningsmaterial som skickas till banken
-till indrivningssystemet överförs varje vardag de uppgifter som behövs för indrivning
Behandlingen av personuppgifter baserar sig på följande författningar: Personuppgiftslagen 8 §,
lagen om elektronisk kommunikation i myndigheternas verksamhet (13/2003) 13 §, lagen om
offentlighet i myndigheternas verksamhet 18 §, förordningen om offentlighet och god
informationshantering i myndigheternas verksamhet (1030/1999) och arkivlagen (831/1994).

5
Uppgifter om kunden som sparas i systemet:
Registrets
Kundens efternamn och förnamn
datainnehåll Kundens bankkonto
Personkundens personbeteckning
Företagskundens FO-nummer
Dessutom sparas arbetsgivarkundens adressuppgifter
Fordringar som ansökes om som lönegaranti och fordringar som betalas
Rater som innehålls och redovisas
Motivering till beslutet och information om ändringssökande
I registret behandlas känsliga personuppgifter, t.ex. utsökningsuppgifter.

6
Regelmässiga
uppgiftskällor

PATU-systemet utnyttjar person- och diarieuppgifter i USPA-ärendehanteringssystemet och i
kundregistret.
Uppgiftskällorna är:
-lönegarantiansökningar
-uppgifter från utsökningsmyndigheten
-uppgifter från skatteförvaltningen
-uppgifter från Suomen Asiakastieto Oy
-uppgifter från kommunens/stadens socialmyndigheter
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7
Regelmässigt
utlämnande
av uppgifter

2

Uppgifterna överlämnas inte regelmässigt utanför organisationen.
Offentliga personuppgifter som ingår i ärendehanteringssystemet får av motiverade skäl ges för
läsning.
Personuppgifter överlämnas på begäran enligt lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet
(621/1999) 13 § och 16 § 3 mom.
Sekretessbelagda uppgifter överlämnas endast med den berörda partens samtycke, till den berörda
parten enligt lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet eller med stöd av lagstadgad rätt.

8
Uppgifter översänds inte till stater utanför EU eller EES.
Översändande av uppgifter utanför
EU eller EES

9
Principerna
för skyddet
av registret

A Manuellt material

B ADB-register

Registret finns på en server dit utomstående inte har tillträde.
Med användarrättigheter har begränsats möjligheten att läsa och upprätthålla ansökningar,
presentera och godkänna beslut.
Användarrättigheter beviljas endast på ansökan av chefen och i den omfattning som handläggarens
arbetsuppgifter förutsätter.
Obehörig användning kan spåras i systemets logguppgifter.

