TIETOSUOJASELOSTE
Henkilötietolaki (523/1999) 10 § ja 24 §
Lue täyttöohjeet ennen rekisteriselosteen
täyttämistä. Käytä tarvittaessa liitettä.

1a
Rekisterinpitäjä

Laatimispäivä

18.3.2019

Nimi

Punkalaitumen kunta ,tekninen toimi
Osoite

Vesilahdentie 5, 31900 Punkalaidun
Muut yhteystiedot (esim. puhelin virka-aikana, sähköpostiosoite)

02 760 801, kunta@punkalaidun.fi
Nimi
2
Karinen
Yhteyshenki- Satu
Osoite
lö rekisteriä Vesilahdentie 5, 31900 Punkalaidun
koskevissa
asioissa
Muut yhteystiedot (esim. puhelin virka-aikana, sähköpostiosoite)
Puh. 040 138 2322, satu.karinen@punkalaidun.fi

3
Rekisterin
nimi
4
Henkilötietojen käsittelyn
tarkoitus

Teknisen toimen rakennusvalvonnan rekisteri

5
Rekisterin
tietosisältö

Henkilöille tallennetaan rooli, missä tehtävässä hän toimii rakennushankkeiden yhteydessä (esim.
hakija, maksaja, yhteyshenkilö, työnjohtaja, suunnittelija, ilmoittaja).
Henkilöstä tallennetaan seuraavia tietoja:
- Nimi
- Osoite
- Henkilötunnus
- Äidinkieli
- Yhteystiedot (puhelin, sähköposti)
- Ammatti

Rekisteri on olemassa kunnan rakennusvalvontatoimen tietojen ylläpitoon. Henkilötietoja
järjestelmässä käytetään mm. :
- Yhteydenpitoon asiakkaiden kanssa
- Asiakkaiden laskutukseen
- Päätösten toimittamiseen asiakkaille
- Tiedottamiseen

6
Rakennus- ja huoneistorekisterin osalta tietolähde on VRK.
Säännönmu- Lupien käsittelyn puolella tiedot luovuttaa luvan hakija.
kaiset tieto- Rakennusten omistajatietoja saadaan myös kaupanvahvistajalta
lähteet

REKISTERISELOSTE

2

7
Tietojen
säännönmukaiset
luovutukset

Rekisteri on vain viranomaiskäyttöön. Sitä sovelletaan yhteydenpitoon rakennus- ja
kiinteistöjenvalvontahenkilöstön sekä kiinteistöjen omistajien välillä.
Henkilötietoja ei säännöllisesti luovuteta eteenpäin muuta kuin luvan hakijalle itselleen.
Rekisterin tietoja päivitetään Väestörekisterikeskukselle lupien ja rakennustietojen osalta.

8
Tietojen
siirto
EU:n tai
ETA:n
ulkopuolelle

Tietoja ei luovuteta eikä siirretä EU:n ja ETA:n ulkopuolelle.

9
Rekisterin
suojauksen
periaatteet

A Manuaalinen aineisto

Tarvittavat paperiset tulosteet säilytetään lukitussa tilassa.

B ATK:lla käsiteltävät tiedot

ATK:lla käsiteltävä aineisto säilytetään ainoastaan ohjelman tietokannassa, joka on käyttäjätunnuksin
ja käyttöoikeuksin suojattu ja käyttö lokitettu.Käyttäjätunnuksilla voidaan rajata käyttäjät ja
käyttöoikeuksin voidaan määritellä mitä tietoja kukakin näkee ja pääsee käsittelemään.

Rekisterin tietoja säilytetään arkistonmuodostussuunitelmassa määritellyn mukaisesti.

10
Tarkastusoikeus

Jokaisella on oikeus tarkastaa henkilökohtaiset tietonsa joita henkilörekisteriin on tallennettu.
Tarkastuspyyntö tulee tehdä pääsääntöisesti rekisteritietojen tarkastuspyyntö-lomakkeella ja osoittaa
rekisteriselosteessa mainitulle yhteyshenkilölle.

11
Jokaisella on oikeus vaatia henkilörekisterissä olevan virheellisen tiedon korjaamista.
Oikeus vaatia Oikaisuvaatimus tulee tehdä pääsääntöisesti rekisteritietojen korjaamisvaatimus-lomakkeella ja
tiedon
osoittaa rekisteriselosteessa mainitulle yhteyshenkilölle.
korjaamista

12
Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Henkilötietolain 30§:n mukaan rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä
itseään koskevia tietoja suoramainontaa, suoramarkkinointia sekä markkina-ja mielipidetutkimusta
samoin kuin henkilömatrikkelia ja sukututkimusta varten.Eu:n tietosuoja-asetuksen 18 artiklan
mukaan rekisteröidyllä on tietyissä tapauksissa oikeus tietojensa käsittelyn rajoittamiseen, artiklan 20
mukaisesti oikeus siirtää omat tietonsa toiselle rekisterinpitäjälle ja artiklan 21 mukaisesti
rekisteröidyllä on myös tietyissä tilanteissa oikeus vastustaa henkilötietojensa käsittelyä.
Rekisteröidyllä on artiklan 13 mukainen oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle.

