TIETOSUOJASELOSTE JA INFORMOINTILOMAKE
Henkilötietolaki (523/1999) 10 § ja 24 §
Tällä lomakkeella ovat sekä tietosuojaselosteen tiedot (HetiL 10 §) että rekisteröidyille annettava
informaatio henkilötietojen käsittelystä (HetiL 24 §).

1a
Rekisterinpitäjä

2
Yhteyshenkilö rekisteriä
koskevissa
asioissa
3
Rekisterin
Nimi

Nimi
Rakennetun ympäristön lautakunta
Osoite
Keskustie 9, 23310 TAIVASSALO
Muut yhteystiedot (esim. puhelin virka-aikana, sähköpostiosoite)
e-mail: kirjaamo@taivassalo.fi
Nimi
Rakennustarkastaja
Osoite
Muut yhteystiedot (esim. puhelin virka-aikana, sähköpostiosoite)
050 387 3355, ari.eskola@taivassalo.fi
KuntaNet-rekisteri, joka sisältää rakennusvalvontaosan, rakennus- ja
huoneistoreksiterin, kiinteistöjen omistajaluettelon, maa-ainestenoton valvontaosan ja
väestörekisterin.
MapInfo on paikkatieto-ohjelmisto, joka toimii karttapohjaisena liittymänä KuntaNetrekisterin tietoihin.

4
Henkilötietojen käsittelyn
tarkoitus

Rakennusvalvonta
Rekisterijärjestelmän tarkoituksena on toimia työvälineenä maankäyttö- ja
rakennuslainsäädännön mukaisten rakennusvalvontatehtävien hoitamiselle. Rekisteriin
rekisteröidään rakennusvalvonta-asioita hoitavien eri viranomaisten päätettäväksi
kuuluvia asioita. Rekisteristä toimitetaan väestötietolain edellyttämät
rakennushanketiedot valtion rekisterikeskukselle erillistoimituksina.
Rekisterijärjestelmästä toimitetaan koostetietoja viranomaisille, kuntalaisille ja
tiedotusvälineille yksilöidyn pyynnön perusteella.
Kiinteistön omistajat
Kiinteistörekisterin omistajatieto-osassa ylläpidetään kiinteistöjen lainhuutotietoja.
Muut viranomaistahot käyttävät rekisterin tietoja lisäinformaationa omissa
selvityksissään.
MapInfo / ZetView
Ohjelmistolla käsitellään pohjakartta-aineistojen lisäksi mm. kiinteistöjen, rakennusten
ja rakennuslupien sijainteja sekä sillä voidaan suorittaa alueellisia väestöön kohdistuvia
analyysejä. Järjestelmää käytetään mm. kiinteistöjen ja rakennusten
omistajaselvityksissä, rakennuslupien käsittelyssä, koulukuljetusten suunnittelussa ja
kaavoituksessa.
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Rekisterin
tietosisältö

Rakennusvalvonta
Rekisteriin tallennetaan asiaosaisista henkilötunnus (ei pakollinen tieto), henkilön nimi
ja osoitetiedot (ei pakollinen) sekä käsiteltävästä asiasta yksilöivät, käsittelyn kannalta
olennaiset tiedot ja päätökset.
Kiinteistön omistajat
Kiinteistörekisterin omistajaosaan tallennetaan omistajan henkilötunnus, joka
voi olla myös laskennallinen. Henkilötunnuksen perusteella rekisterissä
esitetään väestörekisteriin tallennetut tunnusta vastaavat tiedot.
MapInfo
Järjestelmällä tarkastellaan KuntaNet-kunta rekisteriin tallennettuja tietoja. Mikäli
ohjelmaan tallennetaan suoraan henkilöjen nimiä ja osoitteita, he ovat käsiteltävän
asian kannalta yhteyshenkilöitä tai asianosaisia.

6
Säännönmukaiset tietolähteet

Maanmittauslaitos, Lupapiste.fi sekä väestörekisterikeskus, YTJ, KTJ.

7
Tietojen
Rekisteri on vain viranomaiskäyttöön. Sitä sovelletaan yhteydenpitoon rakennus- ja
säännönmukai- kiinteistöjen valvontahenkilöstön, kiinteistöjen omistajien ja väestörekisterikeskuksen
set
välillä.
luovutukset
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8
Tietojen
siirto EU:n
tai ETA:n
ulkopuolelle
9
Rekisterin
suojauksen
periaatteet

Tietoja ei luovuteta EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

A Manuaalinen aineisto
Katselmuksia varten tulostettu aineisto joka joko tuhotaan tai sijoitetaan lukittuun
kierrätysastiaan, josta se hävitetään asianmukaisesti.
B ATK:lla käsiteltävät tiedot
KuntaNet
Rekisterissä yleisesti selattavissa olevat tiedot ovat julkisia. Yksilöllisien henkilötietojen
käsittelyyn vaaditaan erikseen myönnetyt käyttöoikeudet. Rekisteri on tarkoitettu
sisäiseen viranomaiskäyttöön.
MapInfo
Rekisterissä yleisesti selattavissa olevat tiedot ovat julkisia. Rekisteri on tarkoitettu
sisäiseen viranomaiskäyttöön.
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Tarkastusoikeus

11
Oikeus vaatia
tiedon
korjaamista
12
Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet
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Tarkastuspyynnöissä käytettäviä lomakkeita on saatavissa kunnan internet-sivuilta
www.taivassalo.fi
tai vierailemalla henkilökohtaisesti kunnanvirastolla.

Korjauspyynnöissä käytettäviä lomakkeita on saatavissa kunnan internet-sivuilta
www.taivassalo.fi
tai vierailemalla henkilökohtaisesti kunnanvirastolla.

Kyseessä on lakisääteinen rekisteri, jolloin oikeutta tietojen poistamiseen ei ole.
Rekisteröidyllä on oikeus kieltää luovuttamasta häntä koskevia tietoja.

