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

Laatimispäivä  
27.3.2018 

 
 
1a 
Rekisterin- 
pitäjä 

Nimi 

Huittisten kaupunki 

Osoite 

Risto Rytin katu 36, 32700 Huittinen 

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

puh. 02 560 4111/vaihde kaupunki@huittinen.fi 

2 
Yhteyshenki- 
lö rekisteriä 
koskevissa 
asioissa 

Nimi 

Järjestelmäasiantuntija 
Osoite 

Risto Rytin katu 36, 32700 Huittinen 

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

044 560 4275 

3 
Rekisterin 
nimi 

Rakennusvalvonnan luparekisteri/KuntaNet ja Lupapiste 

4 
Henkilötieto- 
jen käsittelyn 
tarkoitus 
 
 
 
 
 
 

- henkilötietoja käytetään asiakas-, omistaja-, osapuoli- ja asukastietoina 
- rakentamiseen liittyvien viranomaislupien päätösten tekemiseen 
- laskutukseen 
- RHR -rekisterin ja osoitetieojen päivitykseen 
 
 
 

5 
Rekisterin 
tietosisältö 

- hakijan henkilötiedot 
- rakentamisen vastuuhenkilöiden henkilötiedot 
- laskun tuottamiseen tarvittavat tiedot 
- rekistereiden ajantasalla pysymiseen tarvittavat tiedot 
 
Liitteenä: 
- Evolta Oy:n Lupapiste-palvelun rekisteri- ja tietosuojaseloste 
- Väestörekisterikeskuksen rekisteriseloste 

6 
Säännönmu- 
kaiset tieto- 
lähteet 

- rakennuslupahakemus, asianosaisten ja vastuuhenkilöiden luovuttamat tiedot 
- väestötiedot VRK:n väestötietojärjestelmä 
- muiden viranomaisten luovuttamat tiedot 
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7 
Tietojen 
sään- 
nönmukaiset 
luovutukset 

- lain vaatimille viranomaisille 
- valtakunnalliseen väestötietojärjestelmään 

8 
Tietojen 
siirto 
EU:n tai 
ETA:n 
ulkopuolelle 
 

Tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle. 

9 
Rekisterin 
suojauksen 
periaatteet 

A Manuaalinen aineisto 

Asiakirjat ja kortistot säilytetään palosuojatuissa arkistokaapeissa/pääarkistohuoneessa. Hävitettävä 
aineisto on lukituissa keräilyastioissa. 

B ATK:lla käsiteltävät tiedot 

Rekisterin tiedot säilytetään ohjelman tietokannassa, joka on käyttäjä- ja käyttöoikeuksin suojattu. 
Pääkäyttäjät valvovat käyttöoikeuksia. 

10 
Tarkastus- 
oikeus 

Tarkastusoikeus, henkilötietolaki 26 §: 
Jokaisella on salassapitosäännösten estämättä oikeus tiedon etsimiseksi tarpeelliset seikat 
ilmoitettuaan saada tietää, mitä häntä koskevia tietoja henkilörekisteriin on talletettu tai, ettei 
rekisterissä ole häntä koskevia tietoja.  
 
Sen, joka haluaa tarkastaa itseään koskevat tiedot 26 §:ssä tarkoitetulla tavalla, on esitettävä tätä 
tarkoittava pyyntö rekisterinpitäjälle omakätisesti allekirjoitetussa tai sitä vastaavalla tavalla 
varmennetussa asiakirjassa tai henkilökohtaisesti rekisterinpitäjän luona. 
 
Jos tarkastusoikeus evätään, siitä annetaan asiakkaalle kirjallinen todistus. Todistuksessa mainitaan 
ne syyt, joiden vuoksi tarkastusoikeus on evätty. Rekisteröity voi saattaa asian tietosuojavaltuutetun 
käsiteltäväksi. 
 
Tarkastuspyyntöä varten on laadittu lomake, joka on saatavilla toimintayksiköistä sekä Huittisten 
kaupungin Internet-sivuilta www.huittinen.fi/asiointi ja lomakkeet. 
 
Tarkastuspyyntö osoitetaan: 
Huittisten kaupunki, Hallintopalvelukeskus, Risto Rytin katu 36, 32700 Huittinen 
 
Rekisterinpitäjä saa periä tietojen antamisesta korvauksen vain, jos siitä, kun asianomainen edellisen 
kerran sai tarkastettavakseen rekisterin tiedot, on kulunut vähemmän kuin yksi vuosi. 
 
Asiakirjoista perittävät maksut perustuvat voimassa olevaan Huittisten kaupunginhallituksen 
päätökseen. 



11 
Oikeus vaatia 
tiedon 
korjaamista 
 

Tiedon korjaaminen, henkilötietolaki 29 §: 
Rekisterinpitäjän on ilman aiheetonta viivytystä oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn vaatimuksesta 
oikaistava, poistettava tai täydennettävä rekisterissä oleva, käsittelyn tarkoituksen kannalta 
virheellinen, tarpeeton, puutteellinen tai vanhentunut henkilötieto. 
 
Mikäli asiakkaan vaatimusta tiedon korjaamisesta ei hyväksytä, kieltäytymisestä annetaan 
asiakkaalle todistus, josta ilmenevät syyt, joiden vuoksi vaatimusta ei ole hyväksytty. Rekisteröity voi 
saattaa asian tietosuojavaltuutetun käsiteltäväksi. 
 
Tiedon korjaamispyyntöä varten on laadittu lomake, joka on saatavilla toimintayksiköistä sekä 
Huittisten kaupungin Internet-sivuilta www.huittinen.fi/asiointi ja lomakkeet. 
 
Tiedon korjaamispyyntö osoitetaan: 
Huittisten kaupunki, Hallintopalvelukeskus, Risto Rytin katu 36, 32700 Huittinen 

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

      

 


