Tyhjennä lomake

REKISTERISELOSTE
Henkilötietolaki (523/1999) 10 §
Lue täyttöohjeet ennen rekisteriselosteen
täyttämistä. Käytä tarvittaessa liitettä.

1
Rekisterinpitäjä

Laatimispäivä

15.3.2010

Nimi

Eduskunnan kanslia
Osoite

Eduskuntakatu 4
Muut yhteystiedot (esim. puhelinvirka-aikana, sähköpostiosoite)

00102 Eduskunta
Nimi

2
Yhteyshenki- Hannu Laitinen
lö rekisteriä Osoite
koskevissa Eduskuntakatu 4, 00102 Eduskunta
asioissa
Muut yhteystiedot (esim. puhelinvirka-aikana, sähköpostiosoite)

050-574 1690, hannu.laitinen@eduskunta.fi
3
Rekisterin
nimi

Eduskunnan kanslian kehityskeskustelurekisteri

4
Eduskunnan kanslian henkilökunnan henkilötietoja kerätään ja käsitellään
Henkilötietojen käsittelyn työnantajatehtävien ja -velvoitteiden hoitamiseksi. Henkilötietoja ja palkkatietoja
tarkoitus
ylläpidetään Personec FV- tietojärjestelmässä. Esimiehet käyvät kehityskeskusteluja

5
Rekisterin
tietosisältö

6
Säännönmukaiset
tietolähteet

alaistensa kanssa vuosittain. Kehityskeskusteluihin liittyy henkilön suoriutumisen arviointi
virkaehtosopimuksessa sovitulla kriteeristöllä. Suoritusarvioinnin tuloksesta muodostuu
henkilökohtainen palkanosa. Arvioinnit tehdään kanslian intranetista (Areena) saatavalla
lomakkeella. Paperilomake palautetaan allekirjoitettuna henkilöstöhallintoon ja sähköisenä
meiliboxiin: kehityskeskustelut@eduskunta.fi. Sähköpostissa arkistoidaan sähköisinä
liitteinä lähetetyt lomakkeet 2 vuotta palautusvuoden päättymisestä. Paperiset lomakkeet
arkistoidaan suoritusarviointikäsittelyn jälkeen salaisina asiakirjoina henkilöstö- ja
palkkahallintomateriaalina 50 vuotta. Sähköpostin liitteinä tulleet
Rekisteri
sisältää seuraavat tiedot:
henkilön
nimi ja tehtävä,
esimiehen
henkilön tekemät
kehityskeskustelulomakkeet
tallennetaan
levyasemalle,
jonne
on rajattujapääsyoikeudet
suoritusarviot
sekä yhteinen arvio, tieto suoritusarviopisteiden keskiarvosta, josta
näitä tietoja tarvitseville.
muodostuu
henkilökohtainen
palkanosa,
tieto työnantajan
arvioinnin hyväksymisestä,
keskeiset
Tiedoista laaditaan yhteenvetoja
ja raportteja
kustannustarkasteluja
varten.
kehittymistarpeet
tavoitteiden
saavuttamiseksi
sekä
keinot,
joilla
tarvittava
osaaminen
on
Lisäksi lomakkeista kerätään tietoja kansliatason koulutustarpeiden kokoamiseksi.
tarkoitus hankkia

esimies ja henkilö itse

REKISTERISELOSTE

2

7
tietoja ei luovuteta edelleen
Tietojen
säännönmukaiset luovutukset

8
Tietojen siir- tietoja ei siiretä EU:n ulkopuolelle
to EU:n tai
ETA:n ulkopuolelle

9
Rekisterin
suojauksen
periaatteet

A Manuaalinen aineisto

Paperilomakkeet lähetetään esimiehen toimesta sisäpostissa suljetussa kirjekuoressa
palkka- ja henkilöstöhallintoon. Palkka- ja henkilöstöhallinnossa asiakirjoja käsittelevät ne
henkilöt, joiden tehtäviin näiden asioiden käsittely kuuluu. Kehityskeskustelukierroksen
päätyttyä asiakirjat arkistoidaan salaisina asiakirjoina joihin on pääsy vain niillä, joiden
tehtäviin näin tietojen käsittely kuuluu.

B ATK:lla käsiteltävät tiedot

Kehityskeskustelulomakkeet lähetetään sähköpostin liitteenä osoitteeseen:
kehityskeskustelut@eduskunta.fi. Sähköposti kulkee eduskunnan sisäisessä verkossa.
Sähköpostiosoitteeseen on salasana, jotka ovat vain niiden henkilöiden tiedossa, joiden
tehtävät edellyttävät näiden tietojen käsittelyä. Salasanojen antamisesta päättää
henkilöstöpäällikkö.

Tulosta

