
Kirjaudu ulos

Tietosuojaseloste

Rerkisterinpitäjän informointi rekisteröidylle.
EU:n yleinen tietosuoja-asetus (2016/679), artiklat 13 ja 14. Luontipäivämäärä *

pp.kk.vvvv

1. Rekisterin nimi *

2. Rekisterinpitäjä *

3. Rekisterin yhteystiedot *

4. Henkilötietojen käyttötarkoitus *

5. Henkilötietojen käsittelyn lainmukaisuus *

Yleinen etu/Julkisen vallan käyttö

Suostumus

Sopimuksen täytäntöönpano

Lakisääteinen velvoite

21.10.2022

Jämsän Vesi liikelaitoksen asiakasrekisteri

Jämsän Vesi liikelaitoksen johtokunta

Jämsän Vesi liikelaitos

Kenraalintie 12

42300 Jämsänkoski

Jämsän Vesi liikelaitoksen tehtävänä on hoitaa kaupungin vesi- ja viemärilaitostoimintaa

lakien ja viranomaismääräysten mukaisesti sekä kehittää vesihuoltoa. Jämsän Vesi hoitaa

puhtaan veden hankinnan, käsittelyn ja jakelun, putkistojen rakentamisen ja niiden

ylläpidon ja jätevesien johtamisen, viemäriverkon ylläpidon sekä jätevesien

puhdistamisen. Lisäksi Jämsän Vedellä on vesiensuojelutehtäviä.

✓

✓

✓

✓
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https://formbox.fi/identification/logout.php?org=jamsa&return=https%3A%2F%2Fformbox.fi%2F%2Fe-form%2Ffi%2Fjamsa%2F1defc6ad18


Toimintaa ohjaava lainsäädäntö *

EU:n yleinen tietosuoja-asetus (679/2016)

Tietosuojalaki (1080/2018)

Laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta (621/1999)

Laki julkisen hallinnon tiedonhallinnasta (906/2019)

Arkistolaki (831/1994)

Hallintolaki (434/2003)

Kuntalaki (410/2015)

Laki sähköisen viestinnän palveluista (917/2014)

Laki yksityisyyden suojasta työelämässä (759/2004)

Laki sähköisistä allekirjoituksista (14/2003)

Muu, mikä? (esim. erityislait)

Henkilötietojen käsittelyn tietosuoja-asetuksen mukainen oikeusperuste (6 artikla) *

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

Rekisterin tietoja käytetään automatisoituihin yksittäispäätöksiin, profilointi mukaan
lukien *

Ei

Kyllä

6. Käsiteltävät henkilötiedot *

7. Henkilötietojen säilytysajan peruste *

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

Vesihuoltolaki 119/2001

✓

✓

✓

✓

✓

Etu- ja sukunimi, kiinteistö- ja laskutusosoite, puhelinnumero, s-posti, henkilötunnus ja

kiinteistötunnus.

Säilytys ja tietojen hävittäminen toteutetaan arkistonmuodostussuunnitelman mukaisesti.

Henkilötietojen käsittely perustuu rekisterinpitäjän lakisääteiseen velvoitteeseen.
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8. Henkilötietojen ylläpitojärjestelmät (järjestelmän/sovelluksen nimi/nimet) *

Rekisterissä on analogista arkistoa *

Ei

Kyllä

Mitä?

9. Henkilötietojen tietolähde/-lähteet *

10. Tietojen säännönmukaiset luovutukset *

Ei

Kyllä

Tietojen siirto EU:n ja ETA:n ulkopuolelle *

Ei

Kyllä

12. Rekisterin tietojen suojauksen periaatteet *

Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyn oikeudet ja niiden toteuttamiseen liittyvät ohjeet löytyvät internet osoitteesta:

https://www.jamsa.fi/jamsan-kaupunki/info-ja-asiointi/tiedonhallinta/rekisteroidyn-oikeudet/

CGI VesikantaPlus ja KulutusWeb, Kamstrup, Blue Idea Finland SMS Service-

viestintäsovellus, CGI Proeconomica, Perintätoimisto Intrum Oy ja Microsoft 365-palvelu.

✓

Sopimukset

Yksityishenkilön ilmoittamana tai siirtämällä toisesta järjestelmästä tai organisaation sisällä

vireille tulevasta asiasta.

✓

✓

Manuaalista aineistoa säilytetään tilassa, jonne on pääsy vain niillä henkilöillä, jotka

tarvitsevat aineistoa työtehtävien hoitamista varten. Digitaalisesti käsiteltävät henkilötiedot

on suojattu ja tallennettu tietoturvallisesti käyttämiimme järjestelmiin, joihin on rajattu

pääsy vain sellaisilla henkilöillä, jotka tarvitsevat kyseisiä tietoja työtehtäviensä hoitamiseksi.

Kyseisillä henkilöillä on käytössään henkilökohtaiset käyttäjätunnukset ja salasanat.
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https://www.jamsa.fi/jamsan-kaupunki/info-ja-asiointi/tiedonhallinta/rekisteroidyn-oikeudet/
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