TIETOSUOJASELOSTE
yhdistetty rekisteriseloste ja
informointiasiakirja
Henkilötietolaki (523/99) 10 ja 24 §
Laatimispvm: 19.3.2015
Päivitetty:19.3.2015
Laatija: Päivi Pitkänen

1. Rekisterinpitäjä

Nimi
Liperin kunta / Tekninen osasto

Yhteystiedot (osoite, puhelin…)
Liperin kunta /Tekninen osasto
Keskustie 10, 83100 LIPERI
puh. 013 6865 11
s-posti: kirjaamo@liperi.fi

2. Rekisteriasioista vastaava
henkilö ja/tai yhteyshenkilö

Nimi: Päivi Pitkänen, osastosihteeri

Yhteystiedot (osoite, puhelin…)
040-7064145

3. Rekisterin nimi
(nimen tulee kuvata rekisterin tietosisältöä)

Yksityisteiden tiekuntien yhteystietorekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn
tarkoitus / rekisterin käyttötarkoitus

Yksityisteiden tiekuntiin yhteydenpito, tietojen julkaisu nettisivuilla ja
yksityistieavustusten maksatus
Yhteyshenkilötietoja käyttää myös Isännöinti Tiet ja Talot Oy.

(Jos henkilötietojen käsittely
on ulkoistettu, tästä voidaan
sisällyttää maininta tähän
kohtaan.)

5. Rekisterin tietosisältö

Tiekunnan yhteyshenkilön yhteystiedot, osoite ja puhelinnumero sekä
sähköpostiosoite

(Esim. rekisteröidyn nimi,
osoite, puhelinnumero jne.)

6. Säännönmukaiset tietoläh- Tiekunnan itse antavat tiedot kuntaan.
teet
(Mitä tietoja saadaan, keneltä
ja millä perusteella, esim.
suostumus tai lainsäännös)

7. Säännönmukaiset tietojen
luovutukset ja tietojen siirto
EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Ei ole.
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8. Rekisterin suojauksen peri- A. Manuaalinen aineisto (säilytyspaikka ja suojaaminen)
aatteet
Arkisto
B. ATK:lle talletetut tiedot (rekisterin käyttöoikeuden periaatteet ja
käytön valvonta sekä laitteiden fyysinen suojaus)
Atk:lle tallennetut tiedot vaativat käyttäjän tunnuksen ja salasanan

9. Tarkastusoikeus ja
tarkastusoikeuden toteuttaminen

Henkilötietolain 26 §:n mukaan jokaisella on oikeus saada tietää, mitä
tietoja hänestä on henkilörekisteriin tallennettu, tai ettei rekisterissä
ole häntä koskevia tietoja. Tarkastusoikeuden rajoituksista säädetään
henkilötietolain 27 §:ssä.

(Kuvataan tarkastusoikeuden
sisältö HetiL 26-28 §:n mukaisesti. Merkitään kenelle tar- Sen, joka haluaa tarkastaa itseään koskevat tiedot yhteystietorekisteristä, on esitettävä kirjallinen omakätisesti allekirjoitettu pyyntö rekiskastuspyynnöt
terinpitäjälle. Rekisterinpitäjän on varattava rekisteröidylle tilaisuus
osoitetaan)
tutustua henkilöä koskeviin yhteystietorekisterin tietoihin tai annettava tiedot pyydettäessä kirjallisesti.
Jokaisella on oikeus saada tarkastaa itseään koskevat tiedot. Tarkastusoikeus on maksuton enintään kerran vuodessa (12 kk) toteutettuna.
Tarkastuspyyntö tulee tehdä kirjallisesti omakätisesti allekirjoitetulla
kirjeellä tai henkilökohtaisesti rekisterinpitäjän luona. Tarkastuspyyntö
osoitetaan osastosihteeri Päivi Pitkäselle p. 040 706 4145

10. Tiedon korjaaminen ja
tiedon korjaamisen toteuttaminen
(Kuvataan tiedonkorjaamisoi-

Rekisterinpitäjän on oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn vaatimuksesta
oikaistava, poistettava tai täydennettävä rekisterissä oleva, käsittelyn
tarkoituksen kannalta virheellinen, tarpeeton, puutteellinen tai vanhentunut henkilötieto.
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keuden sisältö HetiL 29 §:n
mukaisesti. Merkitään kenelle Rekisteröity voi esittää tietojenkorjaamispyynnön rekisterin yhteystiedonkorjaamispyynnöt osoi- henkilölle. Tietojen korjaamispyyntö on esitettävä joko kirjallisesti tai
tetaan)
suullisesti ja riittävän yksilöidysti siten, että pyynnöstä käy ilmi mitä
tietoja korjataan ja mitkä ovat oikeat tiedot.

11. Muut mahdolliset oikeudet

Rekisteröidyllä on henkilötietolain 30 §:n mukainen oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä rekisteröityä koskevia tietoja 30 §:ssä
(Esim. HetiL 30 §:ssä säädetty mainittuihin käyttötarkoituksiin (suoramainonta, etämyynti, markkinaja mielipidetutkimus, henkilömatrikkeli ja sukututkimus).
rekisteröidyn oikeus kieltää
itseään koskevien hlötietojen Liperin kunta ei luovuta henkilötietoja henkilötietolain 30 §:ssä maikäsittely. Merkitään kenelle
nittuihin käyttötarkoituksiin (mm. suoramarkkinointi).
kielto osoitetaan)
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