TIETOSUOJASELOSTE
Seloste henkilötietojen käsittelystä ja rekisteröidyn oikeuksista
EU:n yleinen tietosuoja-asetus (2016/679)
Rekisterin/palvelun nimi: Polvijärven InfoGIS-karttapalvelut (tiedustelu- ja tonttivarauslomakkeet)
Tiedonanto laadittu (pvm): 24.3.2021
1. Rekisterinpitäjä

Rekisterinpitäjän nimi: Polvijärven kunta
Osoite: Polvijärventie 15, 83700 POLVIJÄRVI
Puhelinnumero: 04010 46000

2. Rekisterinpitäjä edustaja(t)

Rekisterinpitäjän vastuuhenkilö(t)/yhteyshenkilö(t)
Järjestelmän hallinnoija ja tekninen ylläpito:
Oulun Infokartta Oy (Y-tunnus 1032316-1)
Osoite: Kauppurienkatu 33, 90100 Oulu
Puhelin: 080 323 0000
Sähköposti: infokartta@infokartta.fi
Kunnan yhteyshenkilö: viestintäsihteeri Anni Lampinen
Osoite: Polvijärventie 15, 83700 POLVIJÄRVI
Puhelinnumero: 040 104 6004
Sähköpostiosoite: anni.lampinen@polvijarvi.fi

3. Tietosuojavastaava

Tietosuojavastaavan nimi: Helena Kaasinen
Osoite: Polvijärventie 15, 83700 POLVIJÄRVI
Puhelinnumero: 0401046002
Sähköpostiosoite: helena.kaasinen@polvijarvi.fi

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Järjestelmä ei sisällä muita näkyviä henkilötietoja kuin joitain
kunnanviranhaltijoiden ja työntekijöiden työyhteystietoja.
Karttapalvelussa on mahdollista henkilön omalla
suostumuksella jättää haluamansa yhteystiedot
tiedustelulomakkeella tai tonttivarauslomakkeella kunnassa
ennalta määrätylle henkilölle yhteydenottoa varten.
Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on tiedustelun ja/tai
tontinvaraustietojen lähettäminen kunnalle,
vahvistussähköpostin lähettäminen rekisteröidylle sekä tonttien
varaustilanteen ylläpito.

5. Henkilötietojen käsittelyn
oikeusperuste

Yleisen tietosuoja-asetuksen (2016/679) 6 artiklan
1 a-kohta: käsittely perustuu rekisteröidyn antamaan
suostumukseen.

6. Rekisterin tietosisältö

Kunnan yhteyshenkilöiden osalta: nimi, nimike,
työpuhelinnumero, työosoite, työyksikkö,
työsähköpostiosoite.

Tiedustelulomakkeen täyttäneiden osalta: nimi,
puhelinnumero, sähköpostiosoite, yrityksen nimi ja y-tunnus
(kaksi viimeistä eivät ole pakollisia).
Tonttivarauslomakkeen täyttäneiden osalta: nimi, ammatti,
asema, henkilöturvatunnus, yritys/organisaatio, yhteystiedot
(puhelinnumero, sähköpostiosoite, osoite), puolison nimi,
puolison henkilöturvatunnus, lasten syntymävuodet,
rakennushankkeen kuvaus sekä valitun tontin tiedot.
Lisäksi rekisteriin tallennetaan palvelun käytöstä syntyvät
tiedot: verkkoyhteyksien IP-osoitteet, aikaleimat ja lokitiedot.
7. Säännönmukaiset tietolähteet
8. Käsittelyssä käytettävät
ylläpitojärjestelmät

Lomakkeen täyttäneet ilmoittavat tietonsa palvelussa omalla
suostumuksellaan.
A. Sähköiset tietojärjestelmät
InfoGIS-karttapalvelu ja tonttipörssi
B. Manuaalinen aineisto
Ei synny

9. Henkilötietojen suojauksen
periaatteet

Kaikki tiedot sijaitsevat palveluntuottajan suojatussa
palvelinympäristössä. Julkaisujärjestelmän pääkäyttäjillä on
mahdollisuus muokata kaikkia tietoja.
Käsittelyssä noudatetaan Tietosuoja-asetusta.
Laitteiston fyysisestä ja digitaalisesta tietosuojasta ja
tietoturvasta huolehditaan asianmukaisesti. Tästä huolehtii
Järjestelmän hallinnoija ja tekninen ylläpito Oulun Infokartta
Oy.
Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja
tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan
asianmukaisesti. Järjestelmien, joissa rekisteritietoja
säilytetään, fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta
huolehditaan asiaankuuluvasti. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä,
että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja
muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja
käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden
toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu.
Palvelusta ei synny manuaalista aineistoa.
Kunnassa henkilötietoja voi käsitellä vain sellainen henkilö, joka
niitä tarvitsee työtehtävissään, ja jolla on tunnukset palveluun.
Salassa pidettävien ja arkaluonteisten tietojen suojaamiseen
kiinnitetään erityistä huomiota mm. palvelun käyttöoikeuksien
luovutuksissa.

10. Automatisoitu päätöksenteko,
mukaan lukien profilointi (EU:n
tietosuoja-asetuksen artikla 22)
11. Tietojen säännönmukaiset
luovutukset
12. Tietojen siirto EU:n tai ETA-alueen
ulkopuolelle

EU 2016/679:n 22 artiklan mukaisia automatisoituja päätöksiä
ei tehdä.

13. Henkilötietojen säilytysaika

Lomakkeilla tulleita tietoja säilytetään järjestelmän hallinnoijan
toimesta vuoden ajan jotta voidaan tarvittaessa todentaa
varaustapahtuma. Tietoja ei käytetä automatisoituun
päätöksentekoon tai profilointiin.

14. Rekisteröidyn oikeudet

Tietoja ei luovuteta.
Rekisterin tietoja ei siirretä EU:n tai ETA-alueen
ulkopuolelle.

Rekisterin teitosisältöjä säilytetään tietojärjestelmässä vuoden
ajan, jonka jälkeen tiedot anonymisoidaan.
Tietosuojaseloste on nähtävillä kunnan verkkosivuilla:
ww.polvijarvi.fi/tietosuoja
Tarkastuspyyntö tehdään henkilökohtaisen käynnin yhteydessä
tai omakätisesti allekirjoitetulla tai muulla luotettavalla tavalla
varmennetulla asiakirjalla. Rekisteröidyn henkilöllisyys
tarkastetaan ennen tietojen antamista.
Pyyntö tehdään kirjallisesti ja osoitetaan:
Yhteyshenkilö: viestintäsihteeri Anni Lampinen
Osoite: Polvijärventie 15, 83700 POLVIJÄRVI
Puhelinnumero: 040 104 6004
Sähköpostiosoite: anni.lampinen@polvijarvi.fi
Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa itseään koskevat
henkilötiedot.
Rekisteröidyllä on oikeus pyytää tietojensa
oikaisemista/korjaamista. poistamista.
Rekisteröidyllä on oikeus pyytää käsittelyn rajoittamista tai
vastustaa käsittelyä. (vain poikkeustapauksissa jos tietojen
käsittelyssä on epäselvyyttä, asian käsittelyn ajan).
Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus Tietosuojavaltuutetun
toimistoon, mikäli rekisteröity katsoo, että häntä koskevien
henkilötietojen käsittelyssä on rikottu voimassa olevaa
tietosuojalainsäädäntöä. Tietosuojavaltuutetun toimisto, PL
800, 00521 Helsinki, sähköposti: tietosuoja@om.fi;
puh. vaihde: 029 56 66700.
Oikeudet, joita ei sovelleta tässä rekisterissä ja peruste:
Oikeutta tietojen poistamiseen
Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen ei teknisesti
mahdollista
Oikeus peruuttaa suostumus, käsittely ei perustu

suostumukseen.

