
     TIETOSUOJASELOSTE 

    Henkilötietolaki (523/1999) 10 § ja 24 § 
Lue täyttöohjeet ennen rekisteriselosteen 
täyttämistä. Käytä tarvittaessa liitettä. 

Laatimispäivä  
23.3.2018 

 
 

1a 
Rekisterin- 
pitäjä 

Nimi 

Pälkäneen kunta 

Osoite 

Keskustie 1, 36600 Pälkäne 

Muut yhteystiedot (esim. puhelin virka-aikana, sähköpostiosoite) 

p. 03 579 11, palkane@palkane.fi 

2 
Yhteyshenki- 
lö rekisteriä 
koskevissa 
asioissa 

Nimi 

Kyläyhdistysten toiminta-avustukset kulttuurisuunnittelija Marketta Vaismaa p. 0400 931 005 
Yksityistieavustukset ympäristönsuojelusihteeri p. 040 829 1178 
Nuoriso- ja liikunta-avustukset liikunta- ja vapaa-aikasihteeri Petri Ketola p. 040 580 8270 
Osoite 

Keskustie 1, 36600 Pälkäne 

Muut yhteystiedot (esim. puhelin virka-aikana, sähköpostiosoite) 

tietosuojavastaava@palkane.fi 

3 
Rekisterin 
nimi 

Avustukset / yhteisöt ja yksityishenkilöt 

4 
Henkilötieto- 
jen käsittelyn 
tarkoitus 
 
 
 
 
 
 

Avustustietoja kerätään viranomaisen suunnittelu- ja valmistelutehtäviä varten. Tietojen perusteella 
kunta arvioi myönnettävän avustuksen määrän ja tietojen pohjalta tehdään mahdollinen 
avutuspäätös.  

 

 

Rekisterin säilytys ja suojaus, arkistointi ja hävittäminen arkistolain 831/1994 perusteella annettujen 
ohjeiden mukaisesti.  

 

 

 

5 
Rekisterin 
tietosisältö 

Hakijan nimi, sähköposti tai postiosoite, perustamisvuosi, www-sivut, rekisteröimisvuosi, Y-tunnus tai 
hetu, tilinumero, kotipaikka, jäsenmäärä, toiminnan tarkoitus ja toimintamuodot, yhteyshenkilön 
tiedot, haettava avustus ja käyttötarkoitus.  

6 
Säännönmu- 
kaiset tieto- 
lähteet 

Avustuksen hakijan ilmoittamat tiedot.  
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7 
Tietojen 
sään- 
nönmukaiset 
luovutukset 

Ei luovuteta. 

8 
Tietojen 
siirto 
EU:n tai 
ETA:n 
ulkopuolelle 
 

Ei luovuteta. 

9 
Rekisterin 
suojauksen 
periaatteet 

A Manuaalinen aineisto 

Manuaalinen aineisto säilytetään lukitussa tilassa. 

B ATK:lla käsiteltävät tiedot 

Sähköinen aineisto säilytetään kunnan tietoverkossa ja sinne päästäkseen kirjaudutaan 
henkilökohtaisella käyttäjätunnuksella ja salasanalla.  

10 
Tarkastus- 
oikeus 

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaan rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa henkilörekisteriin 
talletetut tietonsa.  

 

Tätä koskeva pyyntö tulee esittää Pälkäneen kunnalle joko Suomi.fi "viesti viranomaisen" -palvelun 
kautta (https://www.suomi.fi/viestit/viestiketjut) tai omakätisesti allekirjoitetussa tai sitä vastaavalla 
tavalla varmennetussa asiakirjassa tai henkilökohtaisesti rekisterinpitäjän luona, jolloin henkilöllisyys 
on todistettava (LINKKI LOMAKKEESEEN). Lomakkeen voi tilata myös Pälkäneen kunnan 
kirjaamosta puh. 03 57911. 

 

Lisätietoja tarkastusoikeudesta saa Tietosuojavaltuutetun toimiston nettisivuilta 
(http://www.tietosuoja.fi/fi/index/rekisteroidylle/rekisteroidynoikeudet/tarkistusoikeus.html) 

 

11 
Oikeus vaatia 
tiedon 
korjaamista 
 

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaan rekisteröidyllä on oikeus vaatia häntä koskevien 
henkilörekisterissä olevan virheellisten tietojen oikaisemista, poistamista tai täydentämistä. Vaatimus 
tulee esittää kirjallisesti siten, että siitä käy selville mitä tietoa vaatimus koskee. Vaadittaessa tiedon 
oikaisemista tai täydentämistä tulee esittää sanatarkasti korvaava tai täydennettävä teksti. 

 

Tätä koskeva pyyntö tulee esittää Pälkäneen kunnalle joko Suomi.fi "viesti viranomaisen" -palvelun 
kautta (https://www.suomi.fi/viestit/viestiketjut) tai omakätisesti allekirjoitetussa tai sitä vastaavalla 
tavalla varmennetussa asiakirjassa tai henkilökohtaisesti rekisterinpitäjän luona, jolloin henkilöllisyys 
on todistettava (LINKKI LOMAKKEESEEN). Lomakkeen voi tilata myös suoraan Pälkäneen kunnan 
kirjaamosta puh. 03 57911. 

 

Lisätietoja tarkastusoikeudesta saa Tietosuojavaltuutetun toimiston nettisivuilta 
(http://www.tietosuoja.fi/fi/index/rekisteroidylle/rekisteroidynoikeudet/tarkistusoikeus.html) 



 

12 
Muut henkilö- 
tietojen käsit- 
telyyn liitty- 
vät oikeudet 
 

Rekisteriin kerättyjä tietoja ei käytetä, eikä luovuteta suoramainontaan, etämyyntiin, muuhun 
suoramarkkinointiin, markkina- ja mielipidetutkimuksiin, henkilömatrikkeleihin tai sukututkimuksiin.  

 


