TIETOSUOJASELOSTE
- yhdistetty rekisteriseloste ja
informointiasiakirja

Henkilötietolaki (523/99) 10 ja 24 §
Laatimispvm: 10.5.2017

1. Rekisterinpitäjä

Kuopion kaupunki
Kaupunkirakennelautakunta
Suokatu 42, 70110 Kuopio
Puh. +358 17 18 2111 (vaihde)
Sähköposti: kaupunkiymparisto[at]kuopio.fi

2. Rekisteriasioista vastaava
henkilö ja/tai yhteyshenkilö

Kuopion kaupunki
Maaomaisuuden hallintapalvelut / Metsien ja vesialueiden yksikkö
Kaupunginmetsänhoitaja Seppo Jauhiainen
Suokatu 42, 70110 Kuopio
Puh. +358 17 18 2111 (vaihde)
Sähköposti:seppo.jauhiainen[at]kuopio.fi

Yhteyshenkilöt:
Kuopion kaupunki
Maaomaisuuden hallintapalvelut / Metsien ja vesialueiden yksikkö
Suokatu 42, 70110 Kuopio
Vesialueiden hoitaja Markku Tuomainen
Puh. +358 44 718 5516
Sähköposti: markku.tuomainen[at]kuopio.fi

3. Rekisterin nimi

Kalaryssäys –kalamarkkinoiden asiakasrekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn
tarkoitus / rekisterin
käyttötarkoitus

Asiakastietoja käytetään Kuopion kaupungin Kalaryssäys -kalamarkkinoiden
asiakassuhteiden hoitamiseen, myyntipaikkojen jonottamiseen, varaamiseen ja
laskuttamiseen, alueen infrakstruurin suunnitteluun, viranomaisyhteistyöhön
ruokaturvallisuuden varmistamiseen ja pelastussuunnitelman toteuttamiseen
sekä viranomaistarkastusten tukemiseen.

5. Rekisterin tietosisältö

-

myyjä (yritys, toiminimi tai yhteyshenkilö)
osoite

2
-

henkilötunnus/Y-tunnus (ei pakollinen tieto)
myyntiartikkelit
laskutusosoite
puhelinnumero ja sähköpostiosoite

6. Säännönmukaiset
tietolähteet

Ilmoittautumislomake, Oivahymy-raportit, www.ytj.fi

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

Ei luovuteta.

8. Rekisterin suojauksen
periaatteet

A. Manuaalinen aineisto (säilytyspaikka ja suojaaminen)
Rekisteritietojen käyttöoikeudet on määritelty työtehtäviin liittyen siten, että
tietojen käsittely toteutuu luottamuksellisesti.

B. ATK:lle talletetut tiedot (rekisterin käyttöoikeuden periaatteet ja käytön
valvonta sekä laitteiden fyysinen suojaus)
Rekisteritietojen käyttöoikeudet on määritelty työtehtäviin liittyen siten, että
tietojen käsittely toteutuu luottamuksellisesti.

9. Tarkastusoikeus ja
tarkastusoikeuden
toteuttaminen

Rekisteröidyllä on oikeus saada tarkastaa rekisteristä itseään koskevat
henkilörekisteritiedot (HetiL 26 §).
Tarkastuspyyntö on tehtävä kirjallisesti omakätisesti allekirjoitetulla kirjeellä tai
henkilökohtaisesti rekisterinpitäjän luona.
Tarkastuspyyntö toimitetaan Kuopion kaupungin Metsien ja vesialueiden
yksikölle, osoite Suokatu 42, 70110 Kuopio.
Tarkastuspyyntö osoitetaan kaupunginmetsänhoitaja Seppo Jauhiaiselle.

10. Tiedon korjaaminen ja
tiedon korjaamisen
toteuttaminen

Rekisterinpitäjä oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn kirjallisesti tekemän
vaatimuksen perusteella viivytyksestä oikaisee, poistaa tai täydentää rekisterissä
olevan virheellisen, puutteellisen tai vanhentuneen henkilötiedon.
Tiedonkorjaamispyyntö toimitetaan kuten edellä kohdassa 9 mainittu
tarkastuspyyntö ja osoitetaan kaupunginmetsänhoitaja Seppo Jauhiaiselle..

11. Muut mahdolliset oikeudet

