Jämsän kaupunki
Keskuskatu 17
42100 Jämsä
puh. 020 638 2000

Informointi henkilötietojen käsittelystä 1
Tietosuoja-asetus 2016/679 (13 ja 14 artikla)
6.6.2018

Rekisteröidyllä on oikeus saada tietoa hänen henkilötietojensa keräämisestä sekä käsittelystä. Henkilötietojen
käsittelyn on oltava läpinäkyvää
Jos tietoja kerätään rekisteröidyltä, on käsittelyä koskeva informaatio annettava tietojen keräämisen aikaan. Jos
tietoja taas saadaan muualta kuin rekisteröidyltä itseltään, informaatio on annettava kohtuullisessa ajassa, vii
meistään kuukauden kuluttua tietojen saamisesta.
Henkilötietojen käsit- Rakennusvalvonta
telyn tarkoitus
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 rakennus
hanketiedot valtion rekisterikeskukselle VRK:n rajapintapalvelun kautta.
Rekisterijärjestelmästä toimitetaan koostetietoja viranomaisille, kuntalaisille sekä
tiedotusvälineille yksilöidyn pyynnön perusteella.
Väestörekisteri
Väestörekisteriä Uämsäläisten osalta) ylläpidetään määräajoin väestörekisteri
keskuksesta (VRK) toimitettavilla päivitysaineistoilla sekä viranomaisten toimesta
käyttöoikeuksien mukaisesti. VRK:n aineistojen sisällöstä on sovittu asiaosaisten
viranomaisten kesken erillisellä sopimuksella.
Kiinteistön omistajat
Kiinteistörekisterin omistajatieto-osassa ylläpidetään kiinteistöjen lainhuutotietoja. Muut
viranomaistahot käyttävät rekisterin tietoja lisäinformaationa omissa selvityksissään.
Maa-ainesten oton lupatiedot
Rekisterijärjestelmän tarkoituksena on toimia työvälineenä maa-aineslainsäädännön
mukaisten valvontatehtävien hoitamiselle.
Maplnfo
Ohjelmistolla pohjakartta-aineistojen lisäksi mm. kiinteistöjen, rakennusten ja
rakennuslupien sijainteja, sekä voidaan suorittaa alueellisia väestöön kohdistuvia
analyysejä. Järjestelmää käytetään mm. kiinteistöjen ja rakennusten omistaja
selvityksissä, rakennuslupien käsittelyssä, koulukuljetusten suunnittelussa sekä
kaavoituksessa.
Lupapiste-palvelu
Toimii sähköisenä asiointipalveluna maankäyttö- ja rakennuslain mukaisten lupa
asioiden hoitamisessa.
Henkilötietojen käsit
telyn tietosuoja
asetuksen mukainen
oikeusperuste
(6 artikla)

Henkilötietoja käsitellään:
• suostumuksen perusteella
• sopimuksen täytäntöön panemiseksi
• rekisterinpitäjän lakisääteisen velvoitteen noudattamiseksi
• rekisteröidyn tai toisen luonnollisen henkilön elintärkeiden etujen suojaamiseksi
• yleistä etua koskevan tehtävän suorittamiseksi tai rekisterinpitäjälle kuuluvan julkisen
vallan käyttämiseksi
Käsittelyperusteen määräytyminen riippuu kulloinkin vireillä, valmistelussa, päätöksen
teossa tai täytäntöönpanosta olevasta asiasta.

Rekisterinpitäjä tai
yhteisrekisterinpitä
jät ja vastuun jakau
tuminen yhteisrekis
terinpitäjien välillä
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Rekisterinpitäjän/
yhteisrekisterinpitä
jien yhteyshenkilö(t)
ja yhteystiedot

Airi Mantonen, hallintosihteeri, airi.montone@jamsa.fi, puh. 040 183 7555
Helena Hopsu, lupasihteeri, helena.hopsu@jamsa.fi, puh. 040 826 7286
Keskuskatu 8
42100 Jämsä

Tietosuojavastaava

Maarit Mäntykoski, maarit.mantykoski@jamsa.fi, puh. 040 748 7992

Henkilötietojen yllä
pitojärjestelmät (jär
jestelmän/sovelluk
sen nimi/nimet) ja
muut mahdolliset kä
sittelytavat

KuntaNet-rekisteri, joka sisältää rakennusvalvontaosan, rakennus- ja
huoneistorekisterin, kiinteistöjen omistajaluettelon, maa-ainestenoton valvontaosan,
väestörekisterin.
Rakentamiseen liittyvät laskutustiedot siirtyvät KuntaNet-rekisteristä kirjanpidon Pro
Economica -järjestelmään ja myyntireskontraan sekä tarvittaessa perintätoimenpiteitä
varten perintätoimisto lntrum Oy:lle sekä ulosottoviranomaiselle.
Maplnfo
Maplnfo on paikkatieto-ohjelmisto, joka toimii karttapohjaisena liittymänä KuntaNet
rekisterin tietoihin.
Lupapiste-palvelu, joka toimii sähköisenä asiointipalveluna MRL:n mukaisissa asioissa.

Henkilötietojen tietolähdet-lähteet
Käsiteltävät henkilötiedot

Asiakkaat, Keski-Suomen maanmittauslaitos sekä Väestörekisterikeskus.
Rakennusvalvonta
Rekisteriin tallennetaan asiaosaisista henkilötunnus, henkilön nimi ja osoitetiedot sekä
käsiteltävästä asiasta yksilöivät, käsittelyn kannalta olennaiset tiedot ja päätökset.
Väestörekisteri
Rekisteriin on mahdollista tallentaa henkilöistä vastaavat tiedot mitä väestörekisteri
keskus toimittaa. Asiaosaisista tallennetaan henkilötunnus, henkilön nimi ja
osoitetiedot. Rekisterin tietoja on mahdollista päivittää Väestörekisterikeskuksen
toimittamilla väestötiedoilla, joiden tietosisällöistä ja toimitustavoista on sovittu
viranomaisten välisellä sopimuksella.
Kiinteistön omistajat
Kiinteistörekisterin omistajaosaan tallennetaan omistajan henkilötunnus, joka voi olla
myös laskennallinen. Henkilötunnuksen perusteella rekisterissä esitetään
väestörekisteriin tallennetut tunnusta vastaavat tiedot.
Maa-ainesten oton luparekisteri
Rekisteriin tallennetaan käsiteltävän asian kannalta nimet ja osoitteet yhteyshenkilöistä
ja asianosaisista. Omistajatietojen perusteella rekisteriin tallennetun kiinteistön
omistajasta näytetään nimi ja mahdolliset osoitetiedot.
Maplnfo
Järjestelmällä tarkastellaan KuntaNet-kuntarekisteriin tallennettuja tietoja. Mikäli
ohjelmaan tallennetaan suoraan henkilöjen nimiä ja osoitteita, he ovat käsiteltävän
asian kannalta yhteyshenkilöitä tai asianosaisia.
Lupa piste-palvelu
Palveluun tallennetaan asiaosaisista henkilötunnus, henkilön nimi, osoitetiedot,
puhelinnumero, sähköpostiosoite, tieto turvakiellosta sekä käsiteltävästä asiasta
yksilöivät, käsittelyn kannalta olennaiset tiedot ja päätökset.

Henkilötietojen luo
vuttaminen

Rekisteri on vain viranomaiskäyttöön. Sitä sovelletaan yhteydenpitoon rakennus- ja
kiinteistöjen valvontahenkilöstön, kiinteistöjen omistajien sekä Väestörekisteri
keskuksen välillä.
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Tietojen siirto
kolmanteen maahan
tai kansainväliselle
järjestölle
Henkilötietojen suo
jauksen turvatoimet
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Kuntanet ja Maplnfo: Tietoja ei luovuteta EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.
Lupapiste-palvelu: Henkilötietoja voidaan siirtää ainoastaan asiakkaan etukäteisellä
kirjallisella suostumuksella ja noudattamalla Tietosuojalainsäädännön edellytyksiä.
A Manuaalinen aineisto

Säilytetään lukitussa tilassa.
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.
Järjestelmää käytetään verkkoympäristössä. Järjestelmän palvelinlaitteet säilytetään
lukitussa tilassa, jonne on pääsy ainoastaan erikseen sovituilla henkilöillä. Rekisteriä
käyttävien tietokoneet sijaitsevat lukittavissa olevissa tiloissa.
Maplnfo
Rekisterissä yleisesti selattavissa olevat tiedot ovat julkisia. Rekisteri on tarkoitettu
sisäiseen viranomaiskäyttöön.
Järjestelmää käytetään verkkoympäristössä. Järjestelmän palvelinlaitteet säilytetään
lukitussa tilassa, jonne on pääsy ainoastaan erikseen sovituilla henkilöillä. Rekisteriä
käyttävien tietokoneet sijaitsevat lukittavissa olevissa tiloissa.
Lupapiste-palvelu
Toimittaja myöntää pääsyn Lupapiste-palvelun henkilötietoihin vain sellaisille työnteki
jöilleen ja alihankkijoilleen, joilla on tehtävänsä puolesta tunnistettu tarve nähdä palve
lun sisältämää tietoa.
Henkilötietojen säily
tysaika
Rekisteröidyn oikeu
det

Pysyvästi.
Oikeus saada pääsy henkilötietoihin
Oikeus tietojen oikaisemiseen
Oikeus tietojen poistamiseen
Oikeus käsittelyn rajoittamiseen
Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen
Vastustamisoikeus
Halutessaan käyttää tietosuoja-asetuksen 15 - 21 artiklojen mukaisia oikeuksiaan, re
kisteröidyn kannattaa ottaa yhteyttä rekisterinpitäjän yhteyshenkilöön. Rekisteröidyn on
varauduttava todistamaan henkilöllisyytensä.

Oikeus tehdä valitus
valvontaviranomai
selle

Tietosuoja-asetus artikla 77:
"1. Jokaisella rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle, erityisesti
siinä jäsenvaltiossa, jossa hänen vakinainen asuinpaikkansa tai työpaikkansa on taikka
jossa väitetty rikkominen on tapahtunut, jos rekisteröity katsoo, että häntä koskevien
henkilötietojen käsittelyssä rikotaan tätä asetusta, sanotun kuitenkaan rajoittamatta
muita hallinnollisia muutoksenhakukeinoja tai oikeussuojakeinoja."
"2. Valvontaviranomaisen, jolle valitus on jätetty, on ilmoitettava valituksen tekijälle vali
tuksen etenemisestä ja ratkaisusta, mukaan lukien 78 artiklan mukaisten oikeussuoja
keinojen mahdollisuudesta."
Tietosuojavaltuutetun toimisto
Käyntiosoite: Ratapihantie 9, 6. krs, 00520 Helsinki
Postiosoite: PL 800, 00521 Helsinki
Sähköposti: tietosuoja(at)om.fi
Automaattista päätöksentekoa tai profilointia ei suoriteta.

