
   
  
  

1. Rekisterin nimi Rakennusvalvonnan lupamenettelyn asiakasrekisteri (Lupapiste.fi) 

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 

Palvelussa käytetään henkilötietoja käyttäjän tunnistamiseksi sekä palvelussa tehtävien yhteydenottojen 
mahdollistamiseksi rakennusvalvonnan sekä yleisten alueiden lupamenettelyissä. 
 
 
Henkilötiedot tallennetaan käyttäjärekisteriin, jota ylläpitää ulkopuolinen toimittaja: Nimi: Evolta Oy Y-
tunnus: 2795153-5 Osoite: Kalevantie 2, FI-33100 Tampere 
 
Keskeinen lainsäädäntö: - MRL  

5. Rekisterin 
tietosisältö 

Henkilöpiiriin kuuluu hakijat, ammattilaiskäyttäjät sekä viranomaiset. 
 
Tietosisältö: 
Henkilötiedoista tallennetaan: etunimi, sukunimi, katuosoite, postinumero, postitoimipaikka, 
puhelinnumero, sähköpostiosoite, henkilötunnus, markkinointilupa, tieto turvakiellosta, 
mahdolliset muut luvat ja suostumukset sekä mahdolliset muut käyttäjän suostumuksella 
kerätyt tiedot. Sähköpostiosoite toimii käyttäjätunnuksena palvelussa. 
 
Ammattilaiskäyttäjistä tallennetaan lisäksi tutkintotiedot, FISE-pätevyys, käyttäjän tallentamat 
tutkintotodistukset, CV:t ja muut liitedokumentit. Viranomaiskäyttäjille tallennetaan lisäksi 
organisaatio (kunta tai kuntayhtymä) ja organisaation osasto (esim. rakennusvalvonta). 
Viranomaiskäyttäjistä ei tallenneta henkilötunnusta. 
 
Sähköiset ylläpitojärjestelmät: Lupapiste.fi 

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

Laatimispäivä: 

30.8.2018 

30.8.2018 

 

 



   
  
  

6. 
Säännönmukaiset 
tietolähteet 

Henkilötietoja kerätään palveluun rekisteröitymisen yhteydessä. Asiointitilille tunnistaudutaan 
pankkitunnuksilla, sähköisellä henkilökortilla tai mobiilivarmenteella. Asiointitiliyhteys on 
suojattu SSL/TLS-tekniikalla. Asiointitilille tunnistautumisen yhteydessä käyttäjän nimi ja 
sähköpostiosoite haetaan väestötietojärjestelmästä.Lisäksi tietoja kertyy rekisterinpitäjän 
omassa toiminnassa, esim. palvelun käyttölokin muodossa. Kirjautunut käyttäjä voi päivittää 
omia henkilötietojaan palvelussa, ei kuitenkaan henkilötunnusta. 
Hakijan henkilötiedot haetaan/tarkistetaan MML lainhuutotodistuksesta. 
 
Keskeinen lainsäädäntö: - Laki viranomaisen toiminnan julkisuudesta 4-7 luku (621/1999) 

7. Tietojen 
säännönmukaiset 
luovutukset 

 
Henkilörekisterin tietoja voidaan luovuttaa palvelun käyttöehtojen ja voimassa olevan lainsäädännön 
mukaisesti. Käyttäjärekisterin henkilötietoja siirretään hakemukseen osaksi osapuolen (esimerkiksi hakija, 
pääsuunnittelija, vastaava työnjohtaja) tietoja. 
 
Asiakastietoja voidaan siirtää rekisterinpitäjän mahdolliseen suoramarkkinointirekisteriin henkilötietolain 
mukaisesti. 
 
Lupahakemuset siirtyvät kahdensuuntaisella tietoliikenteellä Lupapiste-palvelusta Facta-palveluun, jossa 
Lupahakemukseen tehdään päätös.Jonka jälkeen päätös siirretään Lupapisteeseen. 
 
Lupamenettelyiden päätökset laaditaan kuntarekisterissä, jonne siirretään hankekohtaisia osapuolitietoja. 
Keskeinen lainsäädäntö: - Laki viranomaisen toiminnan julkisuudesta 4-7 luku (621/1999) 

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. 


