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SELOSTE HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYSTÄ EU:n yleinen tietosuoja-asetus 2016/679, Art. 13 ja 14 
REKISTERI-/TIETOSUOJASELOSTE Henkilötietolaki (523/1999) 10§ 
 

1. Rekisterin-
pitäjä 

Simon kunta  
Ratatie 6 
95200 Simo 
Puh. 016 269 111 
sähköposti: simon.kunta@simo.fi 

2. Rekisterin 
vastuuhenkilö 
ja organisaa-
tion tietosuo-
javastaava 

Rekisterin vastuuhenkilö 
Ilkka Soukka 
Puh. 0400 691 616 
sähköposti: ilkka.soukka@simo.fi 
 
Rekisterin yhteyshenkilö: 
Leila Antinoja 
Puh. 040 352 9248 
sähköposti: leila.antinoja@simo.fi 
 
Tietosuojavastaava 
Maria Vaittinen 
Puh. 040 673 5216 
Sähköposti: maria.vaittinen@simo.fi 

3. Rekisterin 
nimi 

Valvontatoimen asiakasrekisteri 

4. Henkilötie-
tojen käsitte-
lyn tarkoitus / 
rekisterin 
käyttötarkoi-
tus 

Rekisterin käyttötarkoituksena on viranomaistoiminta, ja seuraavat tehtävät:  
Rakennus-, maa-aines- ja ympäristölupien käsittely ja jätehuollon valvonta. 
Lupaehtojen valvonta, rakennus- ja huoneistorekisterin päivittäminen, väestörekisteri-
keskukselle ja ely-keskukselle toimitettavan aineiston käsittely, tilastotuotanto. 
 

5. Rekisterin 
tietosisältö 

Henkilölle tallennetaan rooli, missä tehtävässä hän toimii hankkeiden yhteydessä (esim. 
hakija, maksaja, yhteyshenkilö, työnjohtaja, suunnittelija, ilmoittaja). Henkilöstä tallen-
netaan seuraavia tietoja: 

• nimi 
• osoite 
• henkilötunnus, y-tunnus 
• äidinkieli 
• yhteystiedot (puhelimet, sähköposti) 
• ammatti 

 
 
Asiakirjat voivat sisältää myös muita henkilöä koskevia tietoja. 
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6. Säännön-
mukaiset tie-
tolähteet 

Tietolähteitä ovat: 
• lupahakemukset  
• väestörekisterikeskus 
• maanmittauslaitoksen kiinteistötietojärjestelmä ja lainhuuto- ja kiinnitysrekis-

teri 
• rekisteri päivittyy myös kunnan oman toiminnan mukaan 

 
 
Organisaation sisällä laaditut aihetta koskeva asiakirjat. 
Tietoja päivitetään jatkuvasti. 

7. Tietojen 
säännönmu-
kaiset tietojen 
luovutukset 

Rakennuslupatietoja luovutetaan säännönmukaisesti. Väestörekisterikeskukselle lähe-
tetään rajapinnan kautta tiedot, lupapäätöksistä, rakennustöiden aloituksesta, valmis-
tumisesta ja raukeamisesta. Rekisteri on vain viranomaiskäyttöön. Sitä sovelletaan yh-
teydenpitoon rakennus- ja kiinteistöjenvalvontahenkilöstön sekä kiinteistöjen omista-
jien välillä. 
Ely-keskukselle lupatietoja lähetetään rajapinnan kautta sekä tarvittaessa postitse. 
 
 
Lähtökohtaisesti tieto on julkinen, ellei julkisuuslain 24 §:stä muuta johdu. 
Salassa pidettävät tiedot pidetään salassa. 
Rekisteristä ei luovuteta tietoja suoramarkkinointiin, puhelinmyyntiin, 
osoitepalveluun eikä markkina- ja mielipidetutkimuksiin. 
Henkilötietoja luovutetaan vain yksilöidyn pyynnön perusteella henkilölle itselleen tai 
jos henkilötiedon saamiseen on laissa määritelty peruste. 

8. Tietojen 
siirto EU:n tai 
Euroopan ta-
lousalueen ul-
kopuolelle 

Tietoja ei luovuteta tai siirretä tietoja EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle. 

9. Rekisterin 
ylläpitojärjes-
telmät ja suo-
jauksen peri-
aatteet 

Teknisen osaston käsiarkisto 
Simon kunnan päätearkisto 
KuntaNet Rakennusvalvonta, jätehuolto ja kiinteistörekisteri 
Facta ympäristö  
 
Manuaalinen aineisto sijaitsee lukituissa tiloissa ja niiden käyttöä valvotaan. 
 
KuntaNet Rakennusvalvonta, Facta ja kiinteistörekisterin käyttö on suojattu henkilökoh-
taisin käyttäjätunnuksin ja salasanoin. Järjestelmä on suljetussa tietoverkossa. 

10. Rekisteri-
tietojen säily-
tys, arkistointi 
ja hävittämi-
nen 

Tietojen säilytyksessä, arkistoinnissa ja hävittämisessä noudatetaan kulloinkin voimassa 
olevia säännöksiä ja määräyksiä sekä Simon kunnan arkistointisuunnitelmaa. 
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11. Rekiste-
röidyn infor-
mointi 

Rekisterin tietosuojaseloste on julkaistu Simon kunnan internetsivuilla, ja on nähtävillä 
Simon kunnassa, osoite: Ratatie 6, 95200 Simo. 

12. Rekiste-
röidyn tarkas-
tusoikeus 

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa itseään koskevat henkilörekisteritiedot (henkilötie-
tolaki 26 §). 
 
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 rekisterinpitä-
jän luona (Henkilötietolaki § 28, EU:n tietosuoja-asetus).  Tarkastuspyyntö lähetetään 
osoitteeseen: 
 
Simon kunta 
Tietosuojavastaava 
Ratatie 6 
95200 Simo 
 
Tarkastusoikeus voidaan evätä ainoastaan poikkeustapauksessa (henkilötietolaki 27 §, 
laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta 11 § 2 mom.). 
 
Jos tarkastusoikeus evätään, rekisteröidylle annetaan kirjallinen kieltäytymistodistus. 
Todistuksesta ilmenevät syyt, joiden vuoksi tarkastusoikeus on evätty. Rekisteröidyllä 
on oikeus saattaa asia tietosuojavaltuutetun ratkaistavaksi osoitteella:  
 
Tietosuojavaltuutetun toimisto 
PL 315 
00181 Helsinki 
http://www.tietosuoja.fi 

13. Rekiste-
röidyn oikeus 
vaatia tiedon 
korjaamista 
tai poista-
mista 

Rekisterinpitäjän on ilman aiheetonta viivytystä oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn  
vaatimuksesta oikaistava, poistettava tai täydennettävä rekisterissä oleva, käsittelyn 
tarkoituksen kannalta virheellinen, tarpeeton, puutteellinen tai vanhentunut henkilö-
tieto (Henkilötietolaki § 29, EU:n tietosuoja-asetus) 
 
Rekisteröidyllä on oikeus vaatia tiedon korjaamista. Tieto korjataan ilman aiheetonta 
viivytystä. 
 
Korjauspyyntö esitetään rekisterinpitäjälle omakätisesti allekirjoitetussa tai  
sitä vastaavalla tavalla varmennetussa asiakirjassa. 
 
Korjauspyyntö lähetetään osoitteeseen: 
 
Simon kunta 
Tietosuojavastaava 
Ratatie 6 
95200 Simo 
 
Rekisteröidyn henkilöllisyydestä varmistutaan ja tarvittaessa se tarkastetaan ennen tie-
tojen korjaamista. 

http://www.tietosuoja.fi/
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Jos tiedon korjaamisesta kieltäydytään, rekisteröidylle annetaan kirjallinen kieltäytymis-
todistus. Todistuksesta ilmenevät syyt, joiden vuoksi vaatimusta ei ole hyväksytty. Re-
kisteröidyllä on oikeus saattaa asia tietosuojavaltuutetun ratkaistavaksi osoitteella:  
 
Tietosuojavaltuutetun toimisto 
PL 315 
00181 Helsinki 
http://www.tietosuoja.fi 

14. Kielto-oi-
keus 

Rekisteröidyllä on mahdollisuus kieltää rekisterinpitäjältä henkilötietolain 30 §:n mukai-
nen toiminta (julkiset nimi- ja osoitetiedot suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suora-
markkinointia sekä henkilömatrikkelia ja sukututkimusta varten).  
 
Rekisterinpitäjä ei harjoita ko. lainkohdan mukaista toimintaa, joten erillistä kieltopyyn-
töä ei tarvita 

 

 

http://www.tietosuoja.fi/

