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1 
Rekisterinpitäjä 

Nimi
Joroisten kunta     /
Osoite
Lentoasemantie 130
79600 Joroinen  
 

Rekisteriasioista vastaava henkilö

 
 

2 
Yhteyshenkilö 
rekisteriä 
koskevissa 
asioissa 

Nimi 
 

 
Muut yhteystiedot 
 

4
Henkilötietojen
käsittelyn
tarkoitus

5
Rekisterin
tietosisältö

3
Rekisterin nimi

Yhteystiedot

Yhdistetty rekisteriseloste ja informointiasiakirja

HEINONENJ
Leima
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8
Tietojen siirto
EU:n tai ETA:n
ulkopuolelle

7
Tietojen
säännön-
mukaiset
luovutukset

6
Säännön-
mukaiset
tietolähteet

9 a) Paperinen aineisto

9 b) Sähköinen aineisto

9
Rekisterin
ylläpitojär-
jestelmät
ja
suojauksen
periaat-
teet

HEINONENJ
Leima




13
Muut
henkilötietojen
käsittelyyn
liittyvät
oikeudet

12
Oikeus vaatia
tietojen
poistamista

11
Oikeus vaatia
tiedon
korjaamista

10
Tarkastusoikeus
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Tietosuojaseloste laadittu
(pp.kk.vvvv)

HEINONENJ
Leima



	ö: Toimistosihteeri Paula Wright
	Muut yhteystiedot: Tietosuojavastaava, Marja Kosunen, marja.kosunen@varkaus.fi
	i: KuntaNet rakennusvalvonta, Mapinfo- karttaliittymä, Lupapiste.fi- sähköinen asiointipalvelu
	ötietojen: KuntaNet Rakennusvalvonta ja Lupapiste.fi- asiointipalveluAsiakassuhteen hoitaminen, viranomaisen suunnittelu- ja selvitystehtävät; rakennus-/toimenpidelupien käsittely, päätös ja seuranta.Rekisteristä toimitetaan väestötietolain edellyttämät rakennushanketiedot VRK:lle erillistoimituksina. MapinfoPohjakartta-aineistojen lisäksi tarkastellaan mm. kiinteistöjen, rakennusten ja rakennuslupien sijanteja sekä kiinteistöjen ja rakennusten omistajaselvityksiä rakennuslupien käsittelyssä ja kaavoituksessa. 
	5: Lupapiste.fiAsointipalveluun tallennetaan hakijan henkilökohtaiset tiedot, nimi, osoite- ja kiinteistötiedot sekä käsiteltävästä asiasta yksilöitävät käsittelyn kannalta olennaiset tiedot ja päätökset. Tiedot liikkuvat KuntaNet taustajärjestelmän ja Lupapiste.fi- asiointipalvelun välillä rajapinnan kautta.KuntaNet rakennusvalvontaRekisteriin tallennetaan asianosaisten henkilötunnus, henkilön nimi ja osoite- ja kiinteistötiedot sekä käsiteltävästä asiasta yksilöitävät käsittelyn kannalta olennaiset tiedot ja päätökset.MapinfoJärjestelmällä tarkastellaan KuntaNet-kuntarekisteriin tallennettuja tietoja.
	nimi: Tekninen lautakunta
	yhteystiedot: paula.wright@joroinen.fi
	rekisteristavastaava: Tekninen johtaja Petri Miettinen
	8: Tietoja ei luovuteta EU:n tai ETA:n ulkopuolelle. 
	7: Rekisterit ovat vain viranomaiskäyttöön. Niitä sovelletaan yhteydenpitoon rakennus- ja kiinteistöjen kiinteistöjen omistajien, suunnittelijoiden, valvontahenkilöstön sekä VRK:n välillä. 
	6: Väestörekisterikeskuksen sähköiset aineistot rajapintojen kautta Maanmittauslaitoksen sähköiset aineistot rajapintojen kautta
	a_paperinen_aineisto: Paperinen aineisto säilytetään lukitussa tilassa. 
	b_sähköinen_aineisto: Lupapiste.fiRekisterissä yleisesti selattavissa olevat tiedot ovat julkisia. Yksilöllisten henkilötietojen käsittelyyn vaaditaan erikseen myönnetyt käyttöoikeudet. KuntanetRekisteri on tarkoitettu sisäiseen viranomaiskäyttöön. Yksilöllisten henkilötietojen käsittelyyn vaaditaan erikseen myönnetyt käyttöoikeudet.Järjestelmää käytetään verkkoympäristössä. Järjestelmään pääsy ainoastaan määrätyillä henkilöillö ja henkilökohtaisella käyttäjätunnuksella ja salasanalla. MapinfoRekisterissä yleisesti selattavissa olevat tiedot ovat julkisia. Rekisteri on tarkoitettu viranomaiskäyttöön. Järjestelmää käytetään verkkoympäristössä. Järjestelmään pääsy ainoastaan määrätyillä henkilöillö ja henkilökohtaisella käyttäjätunnuksella ja salasanalla.
	13: Mikäli tietopyynnöstä kieltäydytään, siitä annetaan kirjallinen kieltäytymistodistus ja rekisteröidyllä on oikeus saattaa asia tietosuojavaltuutetun käsiteltäväksi osoitteella: Tietosuojavaltuutetun toimisto, PL 315, 00181 Helsinki.
	10: Jokaisella on oikeus tarkastaa omat tietonsa. Ellei hänellä ole pääsyä järjestelmään, henkilö voi osoittaa tarkastuspyynnön tietosuojavastaavalle henkilökohtaisella käynnillä tai kirjallisesti. 
	11: Henkilötietojen virheettömyys tarkistetaan tarvittaessa väestötietojärjestelmästä ja kiinteistötietojärjestelmästä. Rekisteritietojen käsittelyyn oikeutetut henkilöt huolehtivat oma-aloitteisesti huomaamiensa virheiden korjaamisesta mahdollisimman nopeasti.

Jokaisella on oikeus korjata tai pyytää korjaamaan omia virheellisiä tietojaan. Tarkastuspyyntö tehdään henkilökohtaisella käynnillä tai omakätisesti allekirjoitetulla tai muulla tavalla varmennetulla asiakirjalla. Pyyntö osoitetaan tietosuojavastaavalle.

	12: Henkilö voi pyytää poistamaan omat tietonsa. Tarkastuspyyntö tehdään henkilökohtaisella käynnillä tai omakätisesti allekirjoitetulla tai muulla tavalla varmennetulla asiakirjalla. Pyyntö osoitetaan tietosuojavastaavalle.
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