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Rekisterin nimi: Työntekijät ja itsenäiset työnsuorittajat rakennustyömaalla, jossa Are on päätoteuttajana

Rekisterinpitäjä
Nimi: Are Oy
Osoite: Kaivokselantie 9, 01610 Vantaa
Muut yhteystiedot: Puh. 020 530 5500, www.are.fi

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa
Nimi: Teija Nyström
Muut yhteystiedot: 020 530 5500, gdpr (at) are.fi

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Verotusmenettelystä annetun lain mukaan yhteisen rakennustyömaan pääurakoitsijan tai muun
päätoteuttajan on toimitettava kuukausittain Verohallinnolle verovalvontaa varten yhteisellä rakennustyömaalla työskentelevistä työntekijöistä ja itsenäisistä työnsuorittajista samoin kuin
työnantajista ja vuokratyönteettäjistä tarpeelliset yksilöinti- ja yhteystiedot sekä tiedot työnantajan kotivaltiosta, työ- ja toimeksiantosuhteen laadusta sekä työskentelyä ja Suomessa oleskelua samoin kuin vakuuttamista koskevat tiedot.
Rakennustyön turvallisuudesta annetun valtioneuvoston asetuksessa edellytetään, että päätoteuttajan on varmistuttava, että sillä on tieto työmaalla työskentelevistä työntekijöistä ja itsenäisistä työnsuorittajista.
Are käsittelee henkilötietoja edellä mainittujen lakisääteisten velvoitteiden täyttämiseksi.

Rekisterin tietosisältö
1.
2.
3.
4.

henkilön etu- ja sukunimi, syntymäaika ja veronumero
työmaalla työskentelyn alkamis- ja päättymispäivämäärä
työntekijän työnantajan nimi ja Y-tunnus tai sitä vastaava ulkomainen tunniste
lähetetyistä työntekijöistä annetun lain 4 a §:ssä tarkoitetun edustajan nimi ja yhteystiedot
Suomessa

Säännönmukaiset tietolähteet
Rekisterissä käytetään tietolähteenä Max Technologies Oy:n Maxtech-järjestelmää, johon kuuluu Valtti-henkilökorttia lukevat kellokorttilaitteet sekä verkkoliittymä TYONHALLINTA.NET. Rekisterinpitäjä edellyttää kaikilta työmaillaan toimivien palveluntuottajien henkilöiltä Valtti-älykortin käyttöä läsnäolotietojen rekisteröintiin työmaalla. Poikkeustapauksissa käytetään kulkutapahtumien rekisteröintiin manuaalirekisteröintiä.
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Tietojen säännönmukaiset luovutukset
Rekisterinpitäjä ilmoittaa työntekijätiedot Verohallinnolle, joka kerää urakka- ja työntekijätietoa
ja hyödyntää sitä muun muassa harmaan talouden torjunnassa. Luovutukseen huomioidaan
kaikki kuukauden aikana yhteisellä rakennustyömaalla työskennelleet henkilöt (työsuhteiset,
harjoittelijat) riippumatta työskentelyn pituudesta. Rakennustyön ollessa käynnissä luettelo on
myös Verohallinnon tarkastettavissa työmaalla.

Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle
Henkilötietoja ei siirretä EU:n tai ETA-alueen ulkopuolelle.

Rekisterin suojauksen periaatteet
Rekisterin manuaalinen aineisto ja tiedot on suojattu tietoturvallisuudesta huolehtien lainsäädännössä edellytetyllä tavalla. Käyttöoikeus on vain niillä Aren määrittelemillä henkilöillä, jotka
tarvitsevat tietoja tehtävissään. Heillä on käytössään käyttäjätunnukset ja salasanat.
Tiedot sijaitsevat suljetussa verkossa, joka on suojattu teknisesti palomuurilla. Tietojen säilyttämisaika rekisterissä on kuusi vuotta

Tarkastus-, kielto- ja korjausoikeus
Rekisteröidyllä on henkilötietolain mukainen oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on talletettu. Rekisteröidyn pyynnöstä teemme henkilötietoihin tarpeelliset oikaisut ja täydennykset tai poistamme käsittelyn tarkoituksen kannalta virheelliset, tarpeettomat, puutteelliset tai vanhentuneet tiedot. Tietojen tarkastus ja päivitys tapahtuu ottamalla yhteys rekisteriasioista vastaavaan yhteyshenkilöön. Pyynnön tulee olla kirjallinen ja allekirjoitettu.
Rekisteröidyllä on oikeus kieltää häntä koskevien tietojen käsittely ja luovuttaminen suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimuksia varten
ottamalla yhteyttä rekisterin yhteyshenkilöön.
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