TIETOSUOJASELOSTE
Seloste henkilötietojen käsittelystä ja rekisteröidyn oikeuksista
EU:n yleinen tietosuoja-asetus (2016/679)
Rekisterin nimi: Avaimien ja kulkulupien henkilötietorekisteri
Tiedonanto laadittu: 12.3.2018

1. Rekisterinpitäjä

Nimi

Rääkkylän kunta, tekninen osasto
Osoite

Kinnulantie 1, 82300 Rääkkylä
Muut yhteystiedot (esim. puhelin virka-aikana, sähköposti)

raakkyla@raakkyla.fi
2. Yhteyshenkilö rekisteriä
koskevissa asioissa

Nimi

Joni Rytkönen
Osoite

Kinnulantie 1, 82300 Rääkkylä
Muut yhteystiedot (esim. puhelin virka-aikana, sähköposti)

joni.rytkonen@raakkyla.fi, puh. 050 434 2473
3. Tietosuojavastaavan
yhteystiedot

Nimi

Raita Joutsensaari
Osoite

Kinnulantie 1, 82300 Rääkkylä
Muut yhteystiedot (esim. puhelin virka-aikana, sähköposti)

raita.joutsensaari@raakkyla.fi, puh. 040 105 3010
4. Henkilötietojen
käsittelyn tarkoitus ja
käsittelyn oikeusperuste
5. Rekisterin tietosisältö

Henkilörekisterin avulla pidetään kirjaa kunnan rakennusten
avaiminen ja kulkulupien haltijoista.

6. Säännönmukaiset
tietolähteet
7. Tietojen
säännönmukaiset
luovutukset
8. Tietojen siirto EU:n tai
ETA-alueen ulkopuolelle
9. Rekisterin suojauksen
periaatteet

Tiedot saadaan rekisteröidyltä itseltään.

Rekisteröidyn nimi, osoite ja puhelinnumero.

Tietoja ei luovuteta ulkopuolisille.

Tietoja ei siirretä EU:n tai ETA-alueen ulkopuolelle.
A Manuaalinen aineisto

Paperiset asiakirjat säilytetään lukitussa tilassa.
B ATK:lla käsiteltävät tiedot

Tietokone on suojattu salasanalla ja tietoturvalla.
10. Henkilötietojen
säilytysaika

Henkilötiedot säilytetään niin kauan kuin rekisteröidyllä on
avain tai kulkulupa hallussaan.

11. Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on halutessaan oikeus tarkastaa
henkilörekisteriin talletetut tietonsa ja vaatia henkilörekisterissä
olevan virheellisen tiedon korjaamista tai poistamista.

- oikeus päästä itseä
koskeviin
henkilötietoihin
- oikeus pyytää tietojen
oikaisemista/korjaamista
- oikeus pyytää tietojen
poistamista
- oikeus pyytää
käsittelyn rajoittamista
tai vastustaa käsittelyä
- oikeus siirtää tiedot
järjestelmästä toiseen
- oikeus peruuttaa
suostumus
- oikeus tehdä valitus
valvontaviranomaiselle
12. Henkilötietojen
antamisen perustuminen
(lakisääteinen tai
sopimus), onko
rekisteröidyn pakko
toimittaa henkilötiedot ja
mitä tietojen
antamatta jättämisestä
mahdollisesti seuraa
13. Automaattisen
päätöksenteon /
profiloinnin olemassaolo

Rekisteröidyllä on myös oikeus pyytää tietojen käsittelyn
rajoittamista, vastustaa niiden käsittelyä, oikeus siirtää tiedot
järjestelmästä toiseen, oikeus peruuttaa suostumus ja oikeus
tehdä valitus valvontaviranomaiselle.
Tietojen korjauspyynnöt, poistamiset ja muut vaatimukset voi
tehdä kunnan rakennusvalvontaan paikan päällä osoitteessa
Kinnulantie 1, 82300 Rääkkylä tai soittamalla numeroon 050
434 2473.
Henkilötietolain 30 §:n mukaan rekisteröidyllä on lisäksi oikeus
kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia
tietoja suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta
suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta
samoin kuin henkilömatrikkelia ja sukututkimusta varten.
Henkilötietojen antaminen perustuu asianosaisen
suostumukseen / lakisääteiseen velvollisuuteen, jotta
viranomainen voi ylläpitää ajantasaista luetteloa avainten ja
kulkulupien haltijoista.

Ei ole.

