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TIETOSUOJASELOSTE
Seloste henkilötietojen käsittelystä ja rekisteröidyn oikeuksista
EU:n yleinen tietosuoja-asetus (2016/679) ja tietosuojalaki (1050/2018)
Palvelun nimi: TEKNISET PALVELUT, TRIMBLE LOCUS -KUNTAREKISTERI
Tiedonanto laadittu: laadittu 15.5.2018, päivitetty 17.2.2020, 7.12.2021
1. Rekisterinpitäjä
Kontiolahden kunta (y-tunnus 0169048-8)
Tekninen lautakunta
Keskuskatu 8, 81100 Kontiolahti
p. 013 7341
kirjaamo@kontiolahti.fi
2. Rekisterinpitäjän edustajat
Maankäyttöpäällikkö, p. 0400 491 791
3. Tietosuojavastaava
Tiedonhallintasuunnittelija, p. 050 437 3411, tietosuojavastaava@kontiolahti.fi
Varatietosuojavastaava hallinto-osaston toimistosihteeri, p. 050 437 3414
4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Henkilötietoja käsitellään kunnan viranomaistoimintaa varten ja kunnan omistamien maiden vuokraamista varten.
5. Henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste
Henkilötietojen käsittely perustuu lakisääteisten tehtävien hoitamiseen ja tehtyihin sopimuksiin.
6. Rekisterin tietosisältö
Kiinteistörekisteri: kunnan alueen kiinteistöjen omistajatiedot, jotka saadaan maanmittauslaitoksen
ylläpitämästä lainhuuto‐ ja saantorekisteristä. Puutteellisia tietoja täydennetään veroviranomaiselta
saatavilla tiedoilla (esim. kuolinpesän yhteyshenkilö) sekä ytj‐rekisteristä (yritystiedot).
Rakennusvalvontarekisteri: rakennuslupahakemuksista luvan hakijan nimi, osoite, henkilötunnus,
puhelinnumero, sähköpostiosoite ja rakennuspaikan kiinteistötunnus ja rakennuttajista nimi, osoite,
hetu, puhelinnumero, sähköpostiosoite ja muista rakennushankkeeseen liittyvistä osapuolista nimi,
osoite, heetu, puhelinnumero, sähköpostiosoite. Poikkeuslupa- ja suunnittelutarvehakemuksista hakijan nimi, osoite, hetu, puhelinnumero, sähköpostiosoite ja rakennuspaikan kiinteistötunnus.
Rakennus‐ ja huoneistorekisteri: Sisältää henkilötietoja rakennusten omistajista.
Tontinvuokrarekisteri: kunnan vuokraamien kiinteistöjen vuokramiehet
Väestörekisteri: digi- ja väestötietoviraston väestötiedot.
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7. Säännönmukaiset tietolähteet
Tiedot saadaan hakijoilta itseltään sekä Digi- ja väestötietovirastosta, maanmittauslaitokselta ja tontinvuokralaisten ilmoituksista.
8. Käsittelyssä käytettävät järjestelmät
A. Sähköiset tietojärjestelmät
- Trimble Locus
B. Manuaalinen aineisto
- maanvuokrasopimukset
- kaupanvahvistajan luettelo kiinteistönluovutuksista
- osoitemuutosrekisteri
9. Henkilötietojen suojauksen periaatteet
Tietojärjestelmiin ja verkkolevyille käyttöoikeudet ovat niitä työtehtävänsä vuoksi tarvitsevilla
henkilöillä. Paperiset henkilötietoja sisältävät dokumentit säilytetään lukituissa kaapeissa.
Kontiolahden kunnan ICT-toiminnoista huolehtii Meidän IT ja talous Oy eli Meita.
10. Automatisoitu päätöksenteko, mukaan lukien profilointi
Automatisoituja päätöksiä ei tehdä.
11. Tietojen säännönmukaiset luovutukset
Rakennusvalvonta- ja rakennus- ja huoneistorekisteristä siirtyy tietoja digi- ja väestötietovirastoon
rajapinnan kautta.
Osoitemuutoksista tiedot toimitetaan sähköpostilla palo- ja pelastuslaitokselle, postille, maanmittauslaitokselle, Kontiolahden kunnan vesilaitokselle sekä tiedoksi kunnan rakennusvalvonnalle suojatulla sähköpostilla.
Tietoja voidaan hyödyntää myös sisäisesti tutkimus-, kehitys- ja tilastointitarkoituksiin.
12. Tietojen siirto EU:n tai ETA-alueen ulkopuolelle
Tietoja ei siirretä EU:n tai ETA-alueen ulkopuolelle.
13. Henkilötietojen säilytysaika
Säilytysajat määräytyvät arkistonmuodostus- ja tiedonohjaussuunnitelmien mukaisesti.
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14. Rekisteröidyn oikeudet
Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa itseään koskevat henkilötiedot, pyytää tietojensa oikaisemista tai
poistamista, pyytää käsittelyn rajoittamista tai vastustaa käsittelyä ja oikeus pyytää henkilötietojen
siirtämistä järjestelmästä toiseen/rekisterinpitäjältä toiselle. Tietojen poisto-oikeus ei koske lakisääteisiä rekistereitä.
Rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa antamansa suostumus, mikäli henkilötietojen käsittely perustuu
rekisteröidyn antamaan suostumukseen.
Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus Tietosuojavaltuutetun toimistoon (PL 800, 00521 Helsinki,
tietosuoja@om.fi, p. 029 566 6700), mikäli rekisteröity katsoo, että häntä koskevien henkilötietojen
käsittelyssä on rikottu voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä.
Lomakkeet oikeuksien käyttämistä varten löytyvät kunnantalolta, kunnan kotisivuilta ja osoitteesta
https://miunpalvelut.fi/Kontiolahti
Mahdolliset henkilötietojen käsittelyä koskevat pyynnöt tulee osoittaa tietosuojavastaavalle.

