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Seloste rekisteröidyn henkilötietojen käsittelystä
Maanmittauslaitoksen tietojärjestelmien ja toimitilojen käyttäjien
henkilötiedot
1. Rekisterinpitäjä

Maanmittauslaitos
Käyntiosoite: Opastinsilta 12 C, 00520 Helsinki
Postiosoite: PL 84, 00521 Helsinki
Puhelin: 029 530 1115 (kirjaamo)
Sähköposti: kirjaamo@maanmittauslaitos.fi
www.maanmittauslaitos.fi

2. Tietosuojavastaava

Maanmittauslaitos
Kaisa Haaksiluoto
PL 84, 00521 Helsinki
Puhelin 029 530 1100 (vaihde)
tietosuojavastaava@maanmittauslaitos.fi

3 a) Henkilötietojen käsittelyn
tarkoitukset

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on Maanmittauslaitoksen,
asiakkaiden, henkilöstön ja palveluntarjoajien sekä näiden
omaisuuden ja tietojen suojaaminen tietojärjestelmissä ja
toimitiloissa.
Henkilötietoja käytetään
- henkilön yksilöimiseen ja tunnistamiseen
- tietojärjestelmien,
- laitteiden ja
- toimitilojen käyttäjinä, mukaan lukien kameravalvonta
- henkilön pääsyn- ja käyttöoikeuksien hallintaan
- tietojärjestelmien ja laitteiden käytössä,
- kulunvalvonnassa,
- avaintenhallinnassa sekä
- muun omaisuuden, kuten kirjaston tai lainattavien laitteiden
käytön hallintaan
- käytön valvontaan edellä mainituissa käyttötarkoituksissa.

3 b) Oikeusperusteet henkilötietojen
käsittelyyn

Henkilötietojen käsittely on tarpeen Maanmittauslaitoksen
lakisääteisten velvoitteiden noudattamiseksi sekä yleistä etua
koskevan tehtävän suorittamiseksi.
Laki Maanmittauslaitoksesta (900/2013)

4. Ryhmät, joiden henkilötietoja
käsitellään

Maanmittauslaitoksen tietojärjestelmien, laitteiden ja muun
omaisuuden sekä toimitilojen käyttäjät

5. Vastaanottajat, joille henkilötietoja
luovutetaan

Tietoja ei pääsääntöisesti luovuteta eteenpäin.
Lakisääteisten velvollisuuksien hoitamiseksi tietoja voidaan luovuttaa
muille viranomaisille.

Maanmittauslaitos
Opastinsilta 12 C, PL 84
00521 Helsinki
Puhelin 029 530 1100

www.maanmittauslaitos.fi/yhteystiedot
kirjaamo@maanmittauslaitos.fi
Y-tunnus 024594-4
Kotipaikka Helsinki
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6. Henkilötietojen siirto kolmanteen
maahan tai kansainväliselle
järjestölle

Tietoja ei siirretä kolmanteen maahan tai kansainväliselle järjestölle.

7. Henkilötietojen säilytysajat

Säilytysajan määrittelyssä on huomioitu Maanmittauslaitoksen
tietojärjestelmä- ja toimitilaturvallisuus. Enimmillään esimerkiksi
tieojärjestelmien lokitietoja säilytetään 11 vuotta. Diaaritiedot
säilytetään pysyvästi.

8. Rekisterinpitäjän tai kolmannen
osapuolen oikeutetut edut (jos
käsittely perustuu oikeutettuun
etuun)

Henkilötietoja ei käsitellä rekisterinpitäjän tai kolmannen osapuolen
oikeutettujen etujen toteuttamiseksi.

9. Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää rekisterinpitäjältä pääsyä häntä
itseään koskeviin henkilötietoihin eli tarkastaa rekisteriin tallennetut
henkilötietonsa EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaisesti.
Tarkastuspyyntö lähetetään Maanmittauslaitoksen kirjaamoon.

10. Oikeus peruuttaa suostumus
henkilötietojen käsittelyyn

Niiltä osin kuin henkilötietojen käsittely perustuu suostumukseen,
suostumus on peruutettavissa ottamalla yhteyttä
Maanmittauslaitoksen kirjaamoon.

11. Oikeus valittaa
valvontaviranomaiselle

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus kansalliselle
valvontaviranomaiselle, jos rekisteröidyn mielestä Maanmittauslaitos
rikkoo henkilötietojen käsittelyä koskevaa lainsäädäntöä.

12. Henkilötietojen antamisen
velvoittavuus

Henkilötietojen antaminen on välttämätöntä Maanmittauslaitoksen
lakisääteisten velvoitteiden noudattamiseksi, yleistä etua koskevan
tehtävän suorittamiseksi tai suostumukseen perustuvan sopimuksen
syntymiseksi.

13. Tietolähteet

Henkilötietoja saadaan
- henkilöstöhallinnolta,
- henkilöltä itseltään sekä
- kamera- ja kulunvalvontajärjestelmistä.

14. Automaattisen päätöksenteon
kuvaus

Henkilötietojen käsittelyyn ei liity automaattista päätöksentekoa.
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