Tietosuojaseloste
Laatimispäivä

13.2.2017
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

Hallintojohtaja Matti Hyytinen
Osoite

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

kirjaamo@maanmittauslaitos.fi
3. Rekisterin nimi

Maanmittauslaitoksen tietojärjestelmien ja toimitilojen käyttäjätiedot

4. Henkilötietojen
käsittelyn tarkoitus

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on Maanmittauslaitoksen, asiakkaiden,
henkilöstön ja palveluntarjoajien sekä näiden omaisuuden ja tietojen suojaaminen tietojärjestelmissä ja toimitiloissa.
Henkilötietoja käytetään:


henkilön yksilöimiseen ja tunnistamiseen
o tietojärjestelmien,
o laitteiden ja
o toimitilojen käyttäjinä, mukaan lukien kameravalvonta



henkilön pääsyn- ja käyttöoikeuksien hallintaan
o tietojärjestelmien ja laitteiden käytössä
o kulunvalvonnassa
o avaintenhallinnassa



käytön valvontaan edellä mainituissa käyttötarkoituksissa
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5. Rekisterin tietosisältö Käyttäjätietoina tallennetaan:









henkilön nimi
organisaatio- ja yhteystiedot
yksilöimistieto, kuten henkilötunnus ja käyttäjätunnus
tunnistetieto, kuten käyttäjän salasana
tiedot käyttäjän käyttövaltuuksista eri tietojärjestelmissä
käyttäjän itse tuottama sisältö, kuten asiakirjaluonnokset, kuvat,
sähköinen allekirjoitus
kameravalvonnan aineisto ja
kulunvalvontatiedot

Ulkoisilta sopimusasiakkailta henkilötunnus tallennetaan rekisteriin vain
siinä tapauksessa, että palvelun käyttö edellyttää vahvaa tunnistusta.
6. Säännönmukaiset
tietolähteet

Henkilötiedot saadaan:




7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset
8. Tietojen siirto EU:n
tai ETA:n ulkopuolelle
9. Rekisterin suojauksen periaatteet

henkilöstöhallinnolta
henkilöltä itseltään
kamera- ja kulunvalvontajärjestelmistä

Tietoja ei luovuteta eteenpäin.
Tietoja ei luovuteta eteenpäin.
A. Manuaalinen aineisto
Manuaalinen aineisto säilytetään suojatuissa ja valvotuissa tiloissa.
B. ATK:lle talletetut tiedot
Tietojärjestelmäpalvelimet ja aktiivilaitteet sijaitsevat suojatuissa ja valvotuissa tiloissa. Tietoja käsitellään järjestelmissä, joiden laitteista osa on
Maanmittauslaitoksen tiloissa ja osa palveluntarjoajalla.
Tietojen käsittely on ohjeistettu ja tietojen käsittelyyn on käyttöoikeudet
vain niillä käyttäjillä, joiden työtehtävien suorittaminen sitä edellyttää.

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
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12. Muut henkilötietojen Tietoja ei käytetä suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinoinkäsittelyyn liittyvät
tia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta samoin kuin henkilömatrikkelia
oikeudet
ja sukututkimusta varten (HetiL 30 §).

