Tietosuojaseloste
Laatimispäivä

16.1.2015

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
Osoite

Maanmittauslaitos
PL 84
00521 Helsinki

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

kirjaamo@maanmittauslaitos.fi

3. Rekisterin nimi

Kaupanvahvistajarekisteri

4. Henkilötietojen
käsittelyn tarkoitus

Kaupanvahvistajarekisteriä pidetään henkilöistä, jotka voivat toimia kaupanvahvistajina kiinteistönluovutuksissa lain määräämällä tavalla (Laki
kaupanvahvistajista 573/2009).

5. Rekisterin tietosisältö

Kaupanvahvistajarekisterin merkitään kaupanvahvistajan nimi sekä kaupanvahvistajana toimimiseen oleelliset tiedot voimassaolevan lainsäädännön mukaisesti.

6. Säännönmukaiset
tietolähteet

Virastot ja kunnat toimittavat tiedot rekisterinpitäjälle sekä ilmoittavat tiedoissa tapahtuneista muutoksista.

Maanmittauslaitos

Opastinsilta 12 C
PL 84
00521 Helsinki

www.maanmittauslaitos.fi/yhteystiedot
kirjaamo@maanmittauslaitos.fi
Y-tunnus 0245954-4

Puhelin 029 530 1100

Kotipaikka Helsinki
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Kaupanvahvistajat ilmoittavat itse koti- tai toimipaikassaan sekä yhteystiedoissaan tapahtuvista muutoksista.
Tietoja ei luovuteta eteenpäin.
7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset
Tietoja ei luovuteta eteenpäin.
8. Tietojen siirto EU:n tai
ETA:n ulkopuolelle
9. Rekisterin suojauksen
periaatteet

A. Manuaalinen aineisto

B. ATK:lle talletetut tiedot

Rekisterin tietosisältö on julkinen ja nähtävissä Maanmittauslaitoksen ulkoisilla sivuilla.
Kaupanvahvistajaa koskevat tiedot on poistettava rekisteristä viiden vuoden kuluttua kaupanvahvistajan tehtävän päättymisestä.
Rekisterin pääkäyttäjä hallinnoi ylläpitäjien käyttöoikeuksia kaupanvahvistajarekisterin vastuuhenkilön ilmoituksen perusteella. Käyttöoikeudet tarkastetaan kerran vuodessa.
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 §).

Maanmittauslaitos

Opastinsilta 12 C
PL 84
00521 Helsinki

www.maanmittauslaitos.fi/yhteystiedot
kirjaamo@maanmittauslaitos.fi
Y-tunnus 0245954-4

Puhelin 029 530 1100

Kotipaikka Helsinki

