
Tietosuojaseloste

Laatimispäivä

8.10.2015

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

Antti Saarikoski

Osoite

Maanmittauslaitos
PL 84
00521 Helsinki

Muut yhteystiedot (esim. puhelin virka-aikana, sähköpostiosoite)

kirjaamo@maanmittauslaitos.fi

3. Rekisterin nimi Asiakassuhderekisteri

4. Henkilötietojen
    käsittelyn tarkoitus

Henkilötietoja käytetään asiakassuhteiden hoitamiseen viranomaistehtä-
vissä sekä muussa yhteydenpidossa asiakkaisiin ja sidosryhmiin.

Henkilötietoja voidaan käsitellä seuraavissa käyttötarkoituksissa: 

 Asiakasyhteydenpito ja asiakastietojen käsittely viranomaispalve-
luissa

 Asiakaskontaktit ja palautteisiin vastaaminen
 Tilausten ja laskutuksen hoitaminen
 Palveluista, tuotteista ja tapahtumista tiedottaminen
 Uutiskirjeiden ja lehtien lähettäminen
 Markkinointiviestintä sekä markkina- ja mielipidetutkimukset

5. Rekisterin tietosisältö Rekisteröidyistä voidaan tallentaa seuraavan kaltaisia tietoja:

 Nimi, henkilötunnus ja tarpeelliset yhteys- ja organisaatiotiedot
 Rekisteröidyn itse tuottama sisältö, kuten kysymys, asiakaspa-

laute, kuvaus asioinnin syystä
 Tiedon käsittelyyn liittyviä muita tietoja, kuten asiointihistoriatie-

dot
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6. Säännönmukaiset
    tietolähteet

Tietoja saadaan ensisijaisesti seuraavista lähteistä:

 Suoraan asiakkailta
 Väestötietojärjestelmästä
 Julkisia yhteystietoja tarjoavista palveluista

7. Tietojen säännönmu-
kaiset luovutukset

Tietoja ei luovuteta eteenpäin.

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

Tietoja ei luovuteta eteenpäin.

9. Rekisterin suojauksen
    periaatteet

A. Manuaalinen aineisto

Manuaalista aineistoa ei säilytetä sen jälkeen, kun tieto on tallennettu.

B. ATK:lle talletetut tiedot

Tiedot arkistoidaan Maanmittauslaitoksen arkistonmuodostussuunnitel-
man mukaan. Tietojärjestelmäpalvelimet ja aktiivilaitteet sijaitsevat suo-
jatuissa ja valvotuissa tiloissa. Tietojen käsittelyyn on käyttöoikeudet 
käyttäjillä, joiden työtehtävien suorittaminen sitä edellyttää. Tiedot var-
muuskopioidaan säännöllisesti. Tiedot on tarkoitettu Maanmittauslaitok-
sen sisäiseen käyttöön. Katselu- ja muokkausoikeutta voidaan rajata.
Käyttövaltuudet passivoituvat, kun käyttäjä passivoidaan Maanmittaus-
laitoksen tietojärjestelmien käyttäjärekisterissä.

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 kirjaa-
mo@maanmittauslaitos.fi

11. Oikeus vaatia tiedon
      korjaamista

Pyyntö henkilötietolain 29 §:n nojalla henkilörekisterissä olevan yksi-
löidyn virheen korjaamisesta lähetetään Maanmittauslaitoksen kirjaa-
moon osoitteeseen Maanmittauslaitos, PL 84, 00521 Helsinki tai sähkö-
postiosoitteeseen kirjaamo@maanmittauslaitos.fi

12. Muut henkilötietojen
      käsittelyyn liittyvät 
      oikeudet

Henkilötietoja voidaan käyttää henkilötietolain 19 § mukaisesti suora-
markkinointiin tai muihin osoitteellisiin tarkoituksiin, ellei rekisteröity ole 
kieltänyt henkilötietojen tällaista käsittelyä (HetiL 30 §).
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