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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-
telyn tarkoitus 

Jätelain (646/2011) 41 §:ssä on säädetty velvollisuus luovuttaa lain 32 §:n mukaisesti 
kunnan vastuulle kuuluva jäte kunnan järjestämään jätehuoltoon. 
 
Jämsän kaupungin tekninen lautakunta toimii jätehuoltoviranomaisena. Jämsän kau-
punki hoitaa sopimukseen perustuen Jämsän kaupungin lisäksi Kuhmoisten kunnan 
jätehuollon palvelutehtävät.  
 
Jätehuollon rekistereihin merkitään jätehuollon järjestämiseen tarvittavat tiedot. Rekis-
tereiden avulla jätehuoltoviranomainen myös valvoo jätelain toteutumista ja lain nojalla 
annettujen jätehuoltomääräysten noudattamista. 
 
Rekisterin tietoja käytetään myös kuntien ympäristönsuojeluviranomaisten toteutta-
maan valvontaan. 
 
Tietoja voidaan käyttää jätehuollon tiedotus- ja neuvontatehtävissä sekä suunnittelu-, 
kehittämis- ja tilastointitarpeisiin. 
 

Henkilötietojen käsit-
telyn tietosuoja-    
asetuksen mukainen    
oikeusperuste           
(6 artikla) 

Käsittely on tarpeen rekisterinpitäjän lakisääteisen velvoitteen noudattamiseksi (6 ar-
tikla 1 c-kohta). 

Rekisterinpitäjä tai 
yhteisrekisterinpitä-
jät ja vastuun jakau-
tuminen yhteisrekis-
terinpitäjien välillä 

Jämsän kaupunki 
Elinvoimalautakunta 
 

Rekisterinpitäjän/  
yhteisrekisterinpitä-
jien yhteyshenkilö(t) 
ja yhteystiedot 

Tiina Haapalahti, jätehuoltotarkastaja 
Keskuskatu 17 
42100 Jämsä 
p. 040 182 0446 
tiina.haapalahti@jamsa.fi 
 

Tietosuojavastaava Maarit Mäntykoski p. 040 748 7992 maarit.mantykoski@jamsa.fi 
 

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

Vingo – jätehuollon ohjelma 
ProEconomica – taloushallinnon ohjelmisto 
Intrum Justitia Oy web-palvelu / erääntyneiden laskujen perintä 
Ulosottovirasto 
Henkilötietoja käsitellään myös manuaalisesti (paperisena) ja Excel-taulukossa. 
 

Henkilötietojen tieto-
lähde/-lähteet 

Ensisijaisesti rekisterit perustuvat asiakkailta saatavaan tietoon, joita tarpeen mukaan 
täydennetään Väestötietojärjestelmän ja Maanmittauslaitoksen kiinteistöpalveluista 
saatavilla tiedoilla. Tietoja saadaan myös kuntien viranomaisilta sekä jätteenkuljetta-
jilta. 
 

Käsiteltävät henkilö-
tiedot 

Kunnallisen jätehuollon rekistereissä tiedot ovat niistä kiinteistöistä, jotka kuuluvat jäte-
lain mukaan kunnan jätehuollon järjestämisvastuulle ja jotka ovat Jämsän kaupungin ja 
Kuhmoisten kunnan jätehuollon asiakkaita. Rekistereissä on seuraavat tiedot rekiste-
röidyistä: 
 
Kiinteistön omistajan henkilötiedot: 

- nimi ja mahdollinen yhteyshenkilö (isännöitsijä tai muu) 
- laskutusosoite 
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- henkilötunnus / y-tunnus 
- mahdollisesti puhelinnumero ja sähköpostiosoite 
- asiakasnumero 

 
Kiinteistö ja rakennustiedot 

- kiinteistön osoite 
- rakennus-/kiinteistötunnus 
- paikkatieto 
- rakennuksen käyttötarkoitus 
- tilan nimi 
- jätevesijärjestelmä/viemäriverkosto 
- tyhjentävän urakoitsijan nimi 
- jätteiden tyhjennyskerrat jätelajeittain 

 
Jätehuollon järjestämismuoto 

- tiedot kiinteistön jätemaksuista ja laskutustiedoista 
- e-lasku/suoramaksutiedot 
- palveluihin liittyvät muutokset ja huomautukset 
- mahdolliset viranomaispäätökset 
- tietoja asiakasyhteydenotoista 

 
Kaatopaikka- ja jäteasematoiminta 

- mahdollisesti asiakasnumero 
- nimi ja mahdollisesti yhteyshenkilö 
- laskutusosoite 
- puhelinnumero ja sähköpostiosoite 
- vaakakortin tiedot: kuljetusliike, nimi, korttinumero, kunta, tyypillisesti tuotava 

jätelaji, painot 
- jäteasemalle tuodun jätteen laatu ja määrä 
- asiakkaan ja vastaanottajan allekirjoitus ja päiväys 

 
Jätehuollon rekistereihin kirjataan myös Väestörekisterikeskukselta ja kunnilta saata-
vien asuin- ja vapaa-ajan kiinteistöjen tiedot niistä kiinteistöistä, jotka eivät vielä ole jär-
jestetyn jätehuollon piirissä, mutta kehotetaan liittymään jätehuoltoon. 
Lisäksi rekisterissä ovat kiinteistöt, joilla on asuinrakennus tai vapaa-ajan asunto, 
mutta joilta on liittymisvelvoite jätehuoltoon poistettu esim. asuinkelvottomuuden 
vuoksi. 
 

Henkilötietojen luo-
vuttaminen 

Tietoja jätehuollon rekisteristä voidaan luovuttaa perustellusti jätehuoltoa valvoville vi-
ranomaisille sekä poliisille vain niiltä osin, kuin tiedot ovat tarpeen lakiin perustuvan 
valvonta- tai muun tehtävän suorittamiseksi. Laskutukseen liittyvä myyntireskontran ai-
neisto siirretään Jämsän kaupungin kirjanpitoon. 
Lisäksi tietoja voidaan luovuttaa perintätoimistolle ja ulosottoviranomaiselle erääntynei-
den jätemaksujen perintää varten. Hallinto-oikeudelle voidaan tietoja antaa kiinteistön 
jätehuoltoa tai jätemaksua koskevan valituksen käsittelyn perusteella.  
 

Tietojen siirto  
kolmanteen maahan 
tai kansainväliselle 
järjestölle 

Rekisterin tietoja ei luovuteta lainkaan EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle. 

Henkilötietojen suo-
jauksen turvatoimet 

Ohjelmiin kirjautuminen vaatii käyttäjätunnusta ja salasanaa. Käyttöoikeus on Jämsän 
kaupungin jätehuollon henkilöstöllä. Tietoja saa käyttää ainoastaan työtehtävien hoitoa 
varten. 
 
Vingo -ohjelma sijaitsee pilvipalvelimella Suomessa. Tietojen varmistuksesta ja tieto-
suojauksesta huolehtii Vitec Tietomitta Oy Espoossa.  
 
Scalex.eko ohjelma on Metsä-Kivelän tietokoneella, jonne käyttöoikeus on Jämsän 
kaupungin jätehuollon henkilöstöllä ja kaatopaikan hoitajalla. Tietojen varmistuksesta 
huolehtii Jämsän kaupunki. 
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Manuaalinen aineisto, kuten asiakkaan täyttämät lomakkeet, säilytetään kulunvalvon-
nalla varustetuissa tiloissa. Tarpeettomat asiakastietoja sisältävät tulosteet kerätään 
lukittuun tietosuojapaperin keräysastiaan ja toimitetaan tietosuojamateriaalina tuhotta-
vaksi. 
 
Rekisterin tietoja ei luovuteta suoramarkkinointiin tai markkinointiin tai markkina- tai 
mielipidetutkimuksia varten. 
 

Henkilötietojen säily-
tysaika 

Henkilön tietoja säilytetään tiedonohjaussuunnitelmaan ja lakeihin perustuvien säilyty-
saikojen mukaisesti. 
 

Rekisteröidyn oikeu-
det 

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. 
 


