
   
  
  

1. Rekisterin nimi Kiinteistötietojärjestelmä 

2. Rekisterinpitäjä Nimi 
Askolan kunta 

Osoite 
Askolantie 30, 07500 Askola 

Muut yhteystiedot (esim.puhelin virka-aikana,sähköposti) 
askola@askola.fi, (019) 5291 00,Y-tunnus: 9000162-0 

3. Yhteyshenkilö 
rekisteriä 
koskevissa asioissa 

Nimi 
Palvelusihteeri (Rakennus ja ympäristön valvonta) 

Osoite 
Askolantie 28, 07500 Askola 

Muut yhteystiedot (esim.puhelin virka-aikana,sähköposti) 
etunimi.sukunimi@askola.fi, 040 7109 107 

4. Henkilötietojen 
käsittelyn 
tarkoitus 

Henkilötietoja käytetään kiinteistön omistajan tai kiinteistöä koskevan käyttöoikeuden haltijan 
tunnistamiseen sekä yhteyshenkilön tavoittamiseen. 
 
Henkilöiden oikeuksia ja velvollisuuksia kirjataan kiinteistötietojärjestelmään seuraavissa tapauksissa: 
 
- kiinteistön, kiinteistön määräosan, määräalan tai luovutetun yhteisalueosuuden omistajat 
- kiinteistöön kohdistuvan oikeuden haltijat 
- kiinteistön määräosaan, määräalaan tai erillisenä luovutettuun/pidätettyyn yhteisalueosuuteen- 
kohdistuvan oikeuden haltijat 
- määräalan alkuperäiset saajat ja luovuttajat 
- kiinteistöjen yhteisen alueen osakaskunnan yhteyshenkilöt  
- yksityistien tiekunnan yhteyshenkilöt 
- eräissä kaivoslain ja vesilain mukaisissa käyttöoikeusyksiköissä oikeutettuna olevat luonnolliset henkilö  

5. Rekisterin 
tietosisältö 

Nimi, henkilötunnus (jos tiedossa) ja tarvittaessa yhteystiedot sekä mahdollinen kuolinpäivä. 

TIETOSUOJASELOSTE 
Henkilötietolaki (523/1999) 10 § ja 24 § 
 

Laatimispäivä: 

30.8.2018 

30.8.2018 

 

 



   
  
  

6. 
Säännönmukaiset 
tietolähteet 

Henkilötietoja saadaan: 
 
- kiinteistönluovutusten tiedoista 
- kiinteistöjen kirjaamisasioita koskevista hakemuksista 
- väestötietojärjestelmästä 

7. Tietojen 
säännönmukaiset 
luovutukset 

Tietoja luovutetaan tilauksesta niille tahoille, joilla on lain mukaan oikeus saada tietoja 
kiinteistötietojärjestelmästä. 

8. Tietojen siirto 
EU:n tai ETA:n 
ulkopuolelle 

Ei luovuteta 

9. Rekisterin 
suojauksen 
periaatteet 

A. Manuaalinen aineisto 
Manuaaliset asiakirjat säilytetään lukitussa arkistotilassa. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

B. ATK:lla käsiteltävät tiedot 
Tietokoneella olevia tietoja käsittelevät vain ne joilla on oikeus siihen, käyttö on suojattu 
salasanoin ja käyttäjätunnuksin. Rekisteri on suojattu ulkopuoliselta käytöltä. 

 

10. Tietojen 
elinkaari 

Askolan kunta noudattaa arkistomuoduostussuunnitelmaa asiakirjojen säilyttämisessä.  
 
Arkistolain (§ 8) mukaan arkistonmuodostajan on ylläpidettävä asiakirjojen säilytysajat ja – tavat sisältävää 
arkistonmuodostussuunnitelmaa. 
 
 Asiakirjojen hävittämisessä Askolan kunta noudattaa Arkistolakia.  
 



   
  
  

 

Arkistolaki (13 §) velvoittaa hävittämään määräajan säilytettävät asiakirjat arkistonmuodostajan niille 
määräämien säilytysaikojen päätyttyä siten, että tietosuoja on varmistettu. Asiakirjoja saa hävittää 
ainoastaan arkistonmuodostussuunnitelmaan sisältyvän säilytysajan umpeuduttua. Erityistä huolellisuutta 
on noudatettava salassa pidettävien tietojen ja henkilötietojen hävittämisessä. 

11. Tarkastus-
oikeus 

Jokaisella on oikeus tarkastaa tallennetut tietonsa. Pyyntö tehdään kirjallisesti käyttämällä siihen laadittua 
lomaketta, jonka saa rekisterinpitäjältä. Lomake palautetaan rekisterinpitäjälle jolloin tulee vielä todistaa 
henkilöllisyys virallisella henkilöllisyystodistuksella. 

12. Oikeus vaatia 
tiedon korjaamista 

Jokaisella on oikeus vaatia henkilörekisterissä olevan virheellisen tiedon korjaamista. Pyyntö tehdään 
kirjallisesti käyttämällä siihen laadittua lomaketta, jonka saa rekisterinpitäjältä. Lomake palautetaan 
rekisterinpitäjälle jolloin tulee vielä todistaa henkilöllisyys virallisella henkilöllisyystodistuksella. 

13. Oikeus vaatia 
tiedon poistamista 

Jokaisella on oikeus vaatia henkilörekisterissä olevan tiedon poistamista. Pyyntö tehdään kirjallisesti 
käyttämällä siihen laadittua lomaketta, jonka saa rekisterinpitäjältä. Lomake palautetaan rekisterinpitäjälle 
jolloin tulee vielä todistaa henkilöllisyys virallisella henkilöllisyystodistuksella. 

14. Muut 
henkilötietojen 
käsittelyyn liittyvät 
oikeudet 

Henkilötietolain 30 §:n mukaan rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä  häntä 
itseään koskevia tietoja suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja 
mielipidetutkimusta samoin kuin henkilömatrikkelia ja sukututkimusta varten. Rekisteröidyn oikeuksista voi 
olla säädetty myös muussa lainsäädännössä. Jos toimintaan liittyy tällaista henkilötietojen käsittely, ilmoita  
rekisteröidylle hänen oikeuksistaan sekä miten niitä käytetään. 


