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22.9.2015

Tietosuojaseloste on yhdistetty henkilötietolain (HetiL 523/1999) 10 §:n mukainen rekisteriseloste ja
24 §:n mukainen rekisteröidyn oikeuksista kertova informointiasiakirja (kohdat 10–12).
1. Rekisterinpitäjä

Nimi

Maanmittauslaitos
Osoite

Maanmittauslaitos
PL 84
00521 Helsinki
Muut yhteystiedot (esim. puhelin virka-aikana, sähköpostiosoite)

kirjaamo@maanmittauslaitos.fi
2. Yhteyshenkilö
rekisteriä koskevissa
asioissa

Nimi

Janne Murtoniemi
Osoite

Maanmittauslaitos
PL 84
00521 Helsinki
Muut yhteystiedot (esim. puhelin virka-aikana, sähköpostiosoite)

kirjaamo@maanmittauslaitos.fi
3. Rekisterin nimi

Asiakirjarekisterin ja arkiston henkilötiedot

4. Henkilötietojen
käsittelyn tarkoitus

Kiinteistörekisterin ylläpidossa ja kirjaamisasioiden sekä hallinnollisten
asioiden käsittelyssä syntyy asiakirjarekisteriin ja arkistoon henkilötietoja
sisältäviä asiakirjoja.
Asiakirjarekisterin ja arkiston tietoja käytetään Maanmittauslaitoksessa
hoidettavien asioiden käsittelyyn, seurantaan ja tietopalveluun.

5. Rekisterin tietosisältö

Asiakirjarekisteriin ja arkistoon tallennettavia henkilötietoja ovat:




6. Säännönmukaiset
tietolähteet

Asiakirjoissa olevat henkilötiedot, kuten henkilötunnus, osoitetiedot, pankkitilinumerotiedot, varallisuustiedot
Asioiden kirjaamisessa tallennettavat henkilötiedot, kuten asian
käsittelijän nimi, asian kirjaaja, asiakirjan arkistoija
Metatiedot, kuten asiakirjojen arkistoija ja toimitusinsinööri

Henkilötietoja saadaan saapuneista ja lähtevistä asiakirjoista sekä henkilöiden omista ilmoituksista.
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7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset
8. Tietojen siirto EU:n tai
ETA:n ulkopuolelle
9. Rekisterin suojauksen
periaatteet

2 (2)

Tietoja ei luovuteta eteenpäin.
Tietoja ei luovuteta eteenpäin.
A. Manuaalinen aineisto
B. ATK:lle talletetut tiedot

Tietojärjestelmäpalvelimet ja aktiivilaitteet sijaitsevat suojatuissa ja valvotuissa tiloissa, joihin on pääsy vain atk-henkilöstöllä.
Rekisterissä olevat asiat ja asiakirjat ovat pääosin julkisia. Henkilötiedot
ovat käytettävissä vain rajatulla käyttäjäjoukolla. Käyttövaltuuksia hallitaan keskitetysti Maanmittauslaitoksen käyttövaltuushallinnassa.
Salassa pidettävien tietojen käsittely ja tietopalvelu on ohjeistettu. Rekisteristä ei luovuteta tietoja kuin yksilöidyn pyynnön perusteella (Julkisuuslaki 621/1999, 13 §).
Tiedot säilytetään arkistonmuodostussuunnitelmassa määrätyn ajan.
10. Tarkastusoikeus

Jokaisella on oikeus tarkastaa henkilörekisteriin tallennetut tietonsa
henkilötietolain 26 - 28 §:n mukaisesti. Tarkastusoikeus on maksuton
enintään kerran vuodessa (12 kk) toteutettuna. Pyyntö lähetetään
Maanmittauslaitoksen kirjaamoon osoitteeseen Maanmittauslaitos, PL
84, 00521 Helsinki tai sähköpostiosoitteeseen kirjaamo@maanmittauslaitos.fi

11. Oikeus vaatia tiedon
korjaamista

Pyyntö henkilötietolain 29 §:n nojalla henkilörekisterissä olevan yksilöidyn virheen korjaamisesta lähetetään Maanmittauslaitoksen kirjaamoon osoitteeseen Maanmittauslaitos, PL 84, 00521 Helsinki tai sähköpostiosoitteeseen kirjaamo@maanmittauslaitos.fi

12. Muut henkilötietojen
käsittelyyn liittyvät
oikeudet

Tietoja ei käytetä suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta samoin kuin henkilömatrikkelia ja sukututkimusta varten (HetiL 30 §).

