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1a 
Rekisterinpitäjä 

Nimi 
Kunnanhallitus 

Osoite 
Keskustie 7, 23360 KUSTAVI 

Muut yhteystiedot (esim. puhelin virka-aikana, sähköpostiosoite) 
puh. (02) 842 6600    e-mail: kustavi@kustavi.fi  

2 
Rekisteriasioista 
vastaava henkilö ja 
tietosuojavastaava 
 

Rekisterin yhteyshenkilö ja yhteystiedot: 
Vapaa-aikasihteeri  
Keskustie 7, 23360 KUSTAVI 
puh. 050 575 9121    e-mail: markus.malmelin@kustavi.fi  

Tietosuojavastaava ja yhteystiedot: 
anja.nuppumaki@kustavi.fi 
puh. 044 742 6613 

3 
Rekisterin nimi 
 

 
Vapaa-ajan asukkaiden rekisteri  

4 
Henkilötietojen kä-
sittelyn tarkoitus ja 
käsittelyn oikeus-
perusta 
 

 
Henkilötietojen käsittely on tarpeen vapaa-ajan asukkaiden etuja koskevan tiedo-
tustehtävän hoitamiseksi. 
 

5 
Rekisterin 
tietosisältö 

 

⎯ nimi 

⎯ osoite 
 

6 
Säännönmukaiset 
tietolähteet 
 

 
Jätehuollon laskutusta varten ylläpidettävä jäterekisteri, joka sisältää kiinteistöjen 
omistajien henkilötiedot. 
 

7 
Tietojen 
säännönmukaiset 
luovutukset 

 
Tiedot luovutetaan vapaa-ajan asukkaiden tiedotuskirjeen postituksesta vastaavalle 
viranhaltijalle.  
 
Rekisterin tiedot voidaan luovuttaa salatulla sähköisellä yhteydellä tai tarratulos-
teina ulkopuoliselle painotalolle tiedotusmateriaalin postitusta varten. Ulkopuolisen 
palveluntarjoajan kanssa tehdyn sopimuksen perusteella he ovat velvollisia hävittä-
mään saamansa rekisteritiedot heti postituksen jälkeen. 
 
Tietoja ei luovuteta EU:n tai ETA:n ulkopuolelle. 
 

8 
Tietojen säilytys-
ajat 
 

 
Kustavissa sijaitsevien kiinteistöjen omistajatiedot säilyvät rekisterissä omistamisen 
ajan. Henkilötietoja ylläpidetään omistajavaihdoksien yhteydessä ja rekisteri päivi-
tetään kerran vuodessa. 
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9 
Rekisterin suojauk-
sen periaatteet 
 

 
A Manuaalinen aineisto 
Osoitetarrat, jotka tulostetaan kerran vuodessa postitusta varten. 
 
B Sähköisesti talletetut tiedot 
Vapaa-ajan asukkaiden rekisteristä on muodostettu tiedosto, joka sijaitsee palo-
muurilla ja asianmukaisella tietoturvalla varustetulla palvelimella Suomessa. Tie-
doston käyttöoikeus on vain vapaa-aikasihteerillä ja tietosuojavastaavalla. 
 

10 
Tietojen tarkastus-, 
oikaisu- ja poista-
misoikeus (EU:n 
yleisen tietosuoja-
asetuksen artiklat 
15 - 17) 
 

 
Rekisteröidyllä on oikeus tiedon etsimiseksi tarpeelliset seikat ilmoitettuaan saada 
tietää, mitä häntä koskevia tietoja tähän rekisteriin on talletettu tai, ettei rekiste-
rissä ole häntä koskevia tietoja.  
 
Rekisteröidyllä on oikeus vaatia, että rekisterinpitäjä oikaisee ilman aiheetonta vii-
vytystä rekisteröityä koskevat epätarkat ja virheelliset henkilötiedot. 
 
Rekisterinpitäjän on omasta aloitteestaan tai rekisteröidyn pyynnöstä korjattava, 
poistettava tai täydennettävä henkilötietojärjestelmään sisältyviä henkilötietoja, 
mikäli ne ovat virheellisiä, tarpeettomia, puutteellisia tai vanhentuneita tietojenkä-
sittelyn ja -keruun tarkoituksen osalta. 
 
Rekisteröidyn, joka haluaa tarkastaa, oikaista tai poistaa itseään koskevat tiedot 
edellisessä kappaleessa kuvatulla tavalla, on esitettävä tätä tarkoittava pyyntö kun-
nan tietosuojavastaavalle omakätisesti allekirjoitetussa tai sitä vastaavalla tavalla 
varmennetussa asiakirjassa. 
 
Tarkastus-, oikaisu- ja poistamispyynnöissä käytettäviä lomakkeita on saatavissa 
kunnan internet-sivuilta: http://www.kustavi.fi/rekisteriselosteet 
tai vierailemalla henkilökohtaisesti kunnanvirastolla. 
 
Jollei rekisterinpitäjä hyväksy rekisteröidyn vaatimusta rekisterinpitäjän on annet-
tava asiasta kirjallinen todistus. Todistuksessa on mainittava myös ne syyt, joiden 
vuoksi vaatimusta ei ole hyväksytty ja kerrottava mahdollisuudesta tehdä valitus val-
vontaviranomaiselle ja käyttää muita oikeussuojakeinoja. 
 

11 
Oikeus suostumuk-
sen peruuttami-
seen  
 

 
Mikäli henkilötietojen käsittelyn oikeusperustana on rekisteröityjen antama suostu-
mus, on rekisteröidyillä myös oikeus suostumuksen peruuttamiseen. 
Suostumuksen peruutusta tai käsittelyn vastustamista koskeva pyyntö on esitettävä 
rekisterinpitäjän rekisteristä vastaavalle henkilölle omakätisesti allekirjoitetussa tai 
sitä vastaavalla tavalla varmennetussa asiakirjassa, joka tulee esittää rekisterin yh-
teyshenkilölle. 
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12 
Sisältyykö henkilö-
tietojen käsittelyyn 
automaattista pää-
töksentekoa, kuten 
profilointia? 
 

 
Henkilötietojen käsittelyyn ei sisälly automaattista päätöksentekoa eikä profiloin-
tia. 
 

13 
Muut henkilö- 
tietojen käsittelyyn 
liittyvät asiat 

 
Jos rekisteröidyn pyynnöt ovat ilmeisen perusteettomia tai kohtuuttomia, erityisesti 
jos niitä esitetään toistuvasti, rekisterinpitäjä voi joko: 
— periä kohtuullisen maksun ottaen huomioon tietojen tai viestien toimittami-

sesta tai pyydetyn toimenpiteen toteuttamisesta aiheutuvat hallinnolliset kus-
tannukset  

— kieltäytyä suorittamasta pyydettyä toimea 
 
 Näissä tapauksissa rekisterinpitäjän on osoitettava pyynnön ilmeinen perusteetto-
muus tai kohtuuttomuus. 
 

14 
Rekisteröidyn vali-
tusoikeus (EU:n 
yleisen tietosuoja-
asetuksen artikla 
77) 
 

 
Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle, jos rekisteröity kat-
soo, että häntä koskevien henkilötietojen käsittelyssä rikotaan tätä asetusta, sano-
tun kuitenkaan rajoittamatta muita hallinnollisia muutoksenhakukeinoja tai oikeus-
suojakeinoja. 
 

 

 


