Tietosuojaseloste
Laatimispäivä

21.10.2015

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

Johtaja Heikki Lind
Johtaja Janne Murtoniemi
Osoite

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

kirjaamo@maanmittauslaitos.fi
3. Rekisterin nimi

Kiinteistötietojärjestelmä

4. Henkilötietojen
käsittelyn tarkoitus

Henkilötietoja käytetään kiinteistön omistajan tai kiinteistöä koskevan
käyttöoikeuden haltijan tunnistamiseen sekä yhteyshenkilön tavoittamiseen.
Henkilöiden oikeuksia ja velvollisuuksia kirjataan kiinteistötietojärjestelmään seuraavissa tapauksissa:








5. Rekisterin tietosisältö

kiinteistön, kiinteistön määräosan, määräalan tai luovutetun yhteisalueosuuden omistajat
kiinteistöön kohdistuvan oikeuden haltijat
kiinteistön määräosaan, määräalaan tai erillisenä luovutettuun/pidätettyyn yhteisalueosuuteen kohdistuvan oikeuden haltijat
määräalan alkuperäiset saajat ja luovuttajat
kiinteistöjen yhteisen alueen osakaskunnan yhteyshenkilöt
yksityistien tiekunnan yhteyshenkilöt
eräissä kaivoslain ja vesilain mukaisissa käyttöoikeusyksiköissä
oikeutettuna olevat luonnolliset henkilöt

Nimi, henkilötunnus (jos tiedossa) ja tarvittaessa yhteystiedot sekä mahdollinen kuolinpäivä

Tietosuojaseloste

6. Säännönmukaiset
tietolähteet

2 (2)

Henkilötietoja saadaan






kiinteistönluovutusten tiedoista
kiinteistöjen kirjaamisasioita koskevista hakemuksista
ulosottoviranomaisten ja kaivosviranomaisen toimittamista tiedoista
tiekunnilta ja yhteisten alueiden osakaskunnilta
väestötietojärjestelmästä

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Tietoja luovutetaan tilauksesta niille tahoille, joilla on lain mukaan oikeus
saada tietoja kiinteistötietojärjestelmästä.

8. Tietojen siirto EU:n
tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja voidaan luovuttaa EU- ja ETA-alueen ulkopuolelle henkilötietolain
5 luvun säännöksiä noudattaen.
A. Manuaalinen aineisto

9. Rekisterin suojauksen periaatteet

B. ATK:lle talletetut tiedot

Tietojärjestelmäpalvelimet ja aktiivilaitteet sijaitsevat suojatuissa ja valvotuissa tiloissa.
Kiinteistötietojärjestelmän sisältämät tiedot ovat pääosin julkisia. Henkilötietoja voivat käyttää vain ne, joilla on siihen oikeus. Käyttövaltuuksia hallitaan keskitetysti Maanmittauslaitoksen käyttövaltuushallinnassa.
Tietopalvelusta säädetään kiinteistötietojärjestelmästä ja siitä tuotettavasta tietopalvelusta annetussa laissa (453/2002).
Salassa pidettävien tietojen käsittely ja tietopalvelu on ohjeistettu.
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 §).

