TIETOSUOJASELOSTE
- yhdistetty rekisteriseloste ja
informaatioasiakirja
Henkilötietolaki (1999/523 10§ ja 24§)
Laatimispvm: 23.3.2017

1. Rekisterinpitäjä

Kuopion kaupunki, Kaupunkiympäristön palvelualue
Ympäristö- ja rakennusvalvontapalvelut
Alueellinen rakennusvalvonta
PL 1097, 70111 Kuopio (käyntiosoite Suokatu 42)
017 185 174
rakennusvalvonta@kuopio.fi

2. Rekisteriasioista vastaava
henkilö ja/tai yhteyshenkilö

Alueellinen rakennusvalvonta
Tarkastusinsinööri Henri Humala
Suokatu 42, 70110 Kuopio
044 718 5189, henri.humala@kuopio.fi

3. Rekisterin nimi

ARSKA-MYYNTIPALVELUN AINEISTOPYYNNÖT

4. Henkilötietojen käsittelyn
tarkoitus / rekisterin
käyttötarkoitus

Aineistopyynnön tehneelle asiakkaalle lähetetään ilmoitus hänen antamaansa
sähköpostiosoitteeseen tai puhelinnumeroon, kun pyynnössä osoitetun kohteen
aineistot ovat saatavilla myyntipalvelusta.
Asiakkaan antamia yhteystietoja voidaan käyttää myös kaupungin tekemissä
asiakastyytyväisyyskyselyissä palvelun parantamiseksi.

5. Rekisterin tietosisältö

Kohteen rakennustunnus ja osoite (järjestelmän tietoja)
Yritys (jos tilaaja on yritys)
Tilaajan etu- ja sukunimi
Puhelinnumero
Sähköpostiosoite
Aineistopyynnön lisätiedot

6. Säännönmukaiset
tietolähteet

Kaikki yhteystiedot ovat peräisin aineistopyynnön lähettäjältä itseltään.

7. Säännönmukaiset tietojen
luovutukset

Rekisterin tietoja ei luovuteta eteenpäin.

8. Tietojen siirto EU:n tai
Euroopan talousalueen
ulkopuolelle

Tietoja ei siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

9. Rekisterin suojauksen
periaatteet

A. Manuaalinen aineisto (säilytyspaikka ja suojaaminen)
Aineistopyynnön yhteydessä ei synny manuaalista aineistoa.
B. ATK:lla käsiteltävät tiedot (suojaaminen)
Rekisteritietojen ja tietojärjestelmien käyttöoikeudet on määritelty henkilöstön
työtehtäviin liittyen siten, että tietojen käsittely toteutuu luottamuksellisesti.
Suojaus perustuu henkilökohtaisiin käyttäjätunnuksiin.
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10. Tarkastusoikeus ja
tarkastusoikeuden
toteuttaminen

Rekisteröidyllä on oikeus saada tarkastaa rekisteristä itseään koskevat
henkilörekisteritiedot (Henkilötietolaki 1999/523 26§).
Rekisteristä vastaavalle henkilölle osoitettu tarkastuspyyntö on tehtävä
kirjallisesti omakätisesti allekirjoitetulla kirjeellä tai henkilökohtaisesti
rekisterinpitäjän luona. Yhteystiedot löytyvät kohdasta 2.
Jos tarkastusoikeus evätään, asiakkaalle annetaan kirjallinen kieltäytymistodistus
ja asiakkaalla on oikeus saattaa asia tietosuojavaltuutetun ratkaistavaksi
osoitteella: Tietosuojavaltuutetun toimisto, PL 800, 00521 Helsinki.
Tietosuojavaltuutettu voi antaa rekisterinpitäjälle määräyksen tarkastusoikeuden
toteuttamisesta.

11. Tiedon korjaaminen ja
tiedon korjaamisen
toteuttaminen

Rekisteristä vastaava henkilö oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn kirjallisesti
tekemän vaatimuksen perusteella viivytyksettä oikaisee, poistaa tai täydentää
rekisterissä olevan virheellisen, puutteellisen tai vanhentuneen henkilötiedon
(Henkilötietolaki 1999/523 29§). Rekisteristä vastaavan henkilön yhteystiedot
löytyvät kohdasta 2.
Jos tiedon korjaamisesta kieltäydytään, asiakkaalle annetaan kirjallinen
kieltäytymistodistus ja asiakkaalla on oikeus saattaa asia tietosuojavaltuutetun
ratkaistavaksi osoitteella: Tietosuojavaltuutetun toimisto, PL 800, 00521 Helsinki.
Tietosuojavaltuutettu voi antaa rekisterinpitäjälle määräyksen tiedon
korjaamisesta.

12. Muut mahdolliset oikeudet Tietoja ei käytetä suoramarkkinointiin.

