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

1a
Rekisterinpitäjä

Laatimispäivä

07.03.2018

Nimi

Pälkäneen kunta, tekninen toimisto
Osoite

Keskustie 1, 36600 Pälkäne
Muut yhteystiedot (esim. puhelin virka-aikana, sähköpostiosoite)

(03) 579 11, palkane@palkane.fi
Nimi
2
kunta, tekninen suunnittelujohtaja
Yhteyshenki- Pälkäneen
Osoite
lö rekisteriä Keskustie 1, 36600 Pälkäne
koskevissa
asioissa
Muut yhteystiedot (esim. puhelin virka-aikana, sähköpostiosoite)
Rekisterin hoitaja:
Sari Tamminen, 040 543 8336, sari.tamminen@palkane.fi
3
Vesihuoltolaitoksen asiakastietojärjestelmä: Vesikanta Plus, KeyAqua ja Hopealuoti
Rekisterin
nimi
4
Vesikanta Plus: vesilaitoksen asiakasrekisteri ja laskutusohjelma
Henkilötieto- KeyAqua: paikkatietojärjestelmä
jen käsittelyn Hopealuoti: vesihuoltolaitoksen häiriötiedoitusjärjestelmä tekstiviesteillä
tarkoitus

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

5
Rekisterin
tietosisältö

Henkilötiedot, kiinteistön osoite ja laskutusosoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite, henkilötunnus /
y-tunnus. Vesilaskutusta varten tarvittavat vedenkulutustiedot.

6
Asiakkaan itse toimittamat laskutus- ja henkilötiedot tai liittymishakemus.
Säännönmukaiset tietolähteet

REKISTERISELOSTE

2

7
Tietojen
säännönmukaiset
luovutukset

Tarvittaessa perintätoimistolle, jonka kanssa kunnalla on sopimus sekä laskut lähetetään
laskuhotelliin.

8
Tietojen
siirto
EU:n tai
ETA:n
ulkopuolelle

Ei siirretä.

9
Rekisterin
suojauksen
periaatteet

A Manuaalinen aineisto

Seuraavilla Pälkäneen kunnan järjestelmillä on sovellusliittymä Vesikantaan:
- KeyAqua

Manuaalinen aineisto lukitussa tilassa.

B ATK:lla käsiteltävät tiedot

Rekisteriä käytetään verkkoympäristössä. Palvelinlaitteet säilytetään palveluntarjoajan lukitussa
tilassa, johon on pääsy vain asianomaisilla atk-henkilöillä. Tietokoneet, joilla rekisteriä käytetään
sijaitsevat lukittavissa olevissa huoneissa. Rekisterin käyttö edellyttää käyttäjätunnusta ja
käyttäjäkohtaista salasanaa. Käyttäjätunnus myönnetään kun asianomainen henkilö käyttää
työssään kyseistä rekisteriä. Käyttöoikeus poistetaan kun henkilö siirtyy pois työtehtävästään.

10
Tarkastusoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa henkilörekisteriin talletetut tietonsa (Henkilötietolaki 2
6 §, tarkastusoikeuden rajoitukset 27 §).
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
Rekisteröidyllä on oikeus vaatia häntä koskevien henkilörekisterissä olevan virheellisten
Oikeus vaatia tietojen oikaisemista, poistamista tai täydentämistä (Henkilötietolaki 29 §). Vaatimus tulee esittää
tiedon
kirjallisesti siten, että siitä käy selville mitä tietoa vaatimus koskee. Vaadittaessa tiedon oikaisemista
korjaamista 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. Lomakkeen voi toimittaa sähköisesti seuraavaan osoitteeseen:
tietosuojavastaava@palkane.fi
Lisätietoja tarkastusoikeudesta saa Tietosuojavaltuutetun toimiston nettisivuilta
(http://www.tietosuoja.fi/fi/index/rekisteroidylle/rekisteroidynoikeudet/tarkistusoikeus.html)

12
Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

