
  EU:n Tietosuoja-asetuksen mukainen TIETOSUOJASELOSTE  
  Laatimispäivä:  1.6.2020, päivityspäivä:  1.6.2020 

 
 

 
1. Rekisterinpitäjä 
  

 
Nimi 
Teknisten palvelujen lautakunta 
 
 
Osoite 
Virastotie 3, 56100 Ruokolahti 
 
 

  
Muut yhteystiedot (esim. puhelin virka-aikana, sähköpostiosoite) 
05 26911, kirjaamo@ruokolahti.fi 
 
 

 
2. Yhteyshenkilö rekisteriä 
koskevissa asioissa 

 
Nimi 
Teknisten palvelujen toimialajohtaja Jari Leppänen, 
Jari.Leppanen@ruokolahti.fi, 044 4491 255 
 
 
Osoite 
Virastotie 3, 56100 Ruokolahti 
 
 
 
Tietosuojavastaava 
Matti Backman, Matti.Backman@ruokolahti.fi, 044 4491 203 
 
  

3. Rekisterin nimi  
Rekisteri kyselyyn vastanneiden ilmoittamista vieraslajin (Arion vulgaris) 
havaintopaikoista ja havaintopäivistä 

 
4. Henkilötietojen 
käsittelyn  
tarkoitus 
 

 
Asiakas-/sopimussuhde 
Opinnäytetyöhön kerättävä vieraslajin paikkatietoaineisto 

 
5. Rekisterin tietosisältö ja 
henkilötietojen käsittelijät 
 
 

 
Päivämäärä, paikkatieto 
Käsittelijänä nimetyt käyttäjät 
 
 
 
 
 

 
6. Säännönmukaiset 
tietolähteet  

 
Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan asiakkaalta mm. www-lomakkeilla 
lähetetyistä viesteistä, sähköpostitse, puhelimitse, sosiaalisen median palvelujen 
kautta, sopimuksista, asiakastapaamisista ja muista tilanteista, joissa asiakas 
luovuttaa tietojaan. 
 
 

 
7. Tietojen 
säännönmukaiset 
luovutukset 
 

 
Tiedot luovutetaan Ruokolahden kunnalle, Kaakkois-Suomen ELY-keskukselle, 
Imatran ympäristötoimelle, Oma SP:lle ja Luonnonvarakeskukselle. 
 
 
 



8. Tietojen siirto EU:n tai 
ETA:n ulkopuolelle 

Tietoja ei luovuteta EU:n tai ETA-alueen ulkopuolelle 

 
9. Rekisterin suojauksen 
periaatteet 

 
A. Tausta-aineistot (manuaalinen aineisto) 
Paperinen aineisto sijaitsee teknisten palvelujen osastolla lukitussa tilassa. Tiedot 
poistetaan arkistosäädösten mukaisesti tuhoamalla (silppuamalla). 
 
 
 
 
 
 
B. Tietojärjestelmän aineisto 
Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla 
käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Kun rekisteritietoja säilytetään 
Internet-palvelimilla, niiden laitteiston 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. 
 

10. Rekisteröidyn 
tarkastustoikeus 

Rekisteröidyllä on oikeus saada rekisterinpitäjältä vahvistus siitä, että häntä 
koskevia henkilötietoja käsitellään tai että niitä ei käsitellä. Jos näitä tietoja 
käsitellään, on rekisteröidyllä oikeus saada itseään koskevat tiedot nähdäkseen. 
Rekisteröidyllä on oikeus saada rekisterinpitäjältä itseään koskevat tiedot 
koneellisesti luettavassa muodossa jotta ne voidaan siirtää järjestelmästä toiseen. 

11. Tietojen oikaisu ja 
poistaminen 

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia, että rekisterinpitäjä oikaisee ilman aiheetonta 
viivytystä rekisteröityä koskevat epätarkat ja virheelliset henkilötiedot. 
Rekisteröidyllä on oikeus vaatia omien henkilötietojensa poistoa, jos tietojen 
käsittely ei ole enää tarpeellista tai käsittelylle ei enää ole laillisia perusteita 
"Oikeus tulla unohdetuksi". 

12. Ilmoitusvelvoite 
henkilötietojen 
tietoturvaloukkauksesta 

Rekisterinpitäjän on ilmoitettava henkilötietoihin kohdistuvista 
tietoturvaloukkauksista valvontaviranomaiselle 72 tunnin kuluessa. Jos 
loukkauksesta on todennäköisiä haittavaikutuksia rekisteröidylle, on 
rekisterinpitäjän ilmoitettava tapahtuneesta myös rekisteröidylle. 
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