Henkilötietolain (523/1999) 10 §:n mukainen
REKISTERISELOSTE
Täyttöohje erillisessä lomakkeessa.
Nimi

1. Rekisterinpitäjä

Pieksämäen kaupunki/ Tekninen virasto/ Maankäyttö/ Kiinteistö- ja mittaus
Postiosoite

Postinumero

Puhelin

Pl 125

76101

015 788 2111

Käyntiosoite

Kauppakatu 1
2. Rekisterin käyttötarkoitus
3. Rekisterin nimi

Tonttien markkinointi
Rakentamattomat tontit

4. Rekisteriasioita hoitava henkilö tai yhteyshenkilö

Nimi

maankäyttöinsinööri Anssi Tarkiainen
Puhelin

044 588 2531

5. Rekisterin tietosisäl- Pieksämäen kaupungin kaava-alueen rakentamattomat tontit, tonttien omistajat ja
tö (rekisteröityjen ryhheidän osoitteensa sekä mahdollinen puhelinumero.
mä/ryhmät ja näihin liittyvät
tiedot tai tietoryhmät)

6. Henkilötietojen käsittelyn edellytykset

1. Henkilötietolain 8 §: n mukaiset yleiset edellytykset, esim.
asiakassuhteen hoitaminen
jäsenyysasioiden hoitaminen
palvelussuhteen hoitaminen
muu, mikä
2. Henkilötietolain 4 luvun mukainen henkilötietojen käsittely erityisiä
tarkoituksia varten (tutkimus, tehtävä jne. nimettävä tai muutoin yksilöitävä):
tutkimus:
tilasto:
viranomaisen suunnittelu- ja selvitystehtävä:
henkilömatrikkeli:
sukututkimus:
suoramarkkinointi: rakentamattomien tonttien esittely ja markkinointi
luottotietotoiminta:
3. Erityislainsäädäntö (esim. tietty viranomaiselle säädetty tehtävä kuten
päivähoidon järjestäminen, opetuksen järjestäminen jne.)
mikä

7. Säännönmukaiset
tietolähteet
8. Säännönmukaiset
tietojen luovutukset ja
tietojen siirto EU:n tai
Euroopan talousalueen
ulkopuolelle
9. Rekisterin suojauksen periaatteet

Omistajatiedot lainhuutorekisterin tietojen ja kaupanvahvistajien ilmoitusten mukaan, omistajien henkilö- ja osoitetiedot väestötörekisteristä ja puhelinluettelo.
1. Henkilötietoja luovutetaan säännönmukaisesti
Kyllä

Ei

2. Luovutuksensaajien nimet ja/tai tarkoitus, johon tietoja luovutetaan
käytön rekisteröinti

muu, mikä päivitysoikeus vain kohdan 4) rekisterinhoitajalla

henkilökohtainen käyttäjätunnus ja salasana

10. Rekisterin käyttö

Pieksämäen kaupungin kiinteistö- ja mittaus: asiakaspalvelu, vapaiden tonttien esittely.

11. Rekisterin yhdistäminen muihin henkilörekistereihin

Erillinen rekisteri, josta ei ole suoria yhdistämislinkkejä muihin järjestelmiin.

12. Rekisterin ja rekisteritietojen säilytys,
arkistointi ja hävittäminen

Tiedot pidetään kohdassa 4) maintun rekisterinhoitajan tietokoneella.
Siltä otettava tuloste on esillä kiinteistö- ja mittaustoimen yleisötilojen
karttaseinällä.
Tulosteista ja niiden käytöstä, säilyttämisestä ja hävittämisestä vastaa kohdan 4)
rekisterinhoitaja.

13. Rekisteröidyn informointi

Rekisteröidylle jaetaan tarvittavat tiedot Pieksämäen kaupungin keskitetystä
palvelupisteestä kaupungintalolla os. Pertinkuja 1, 76100 Pieksämäki.

14. Tarkastusoikeus

Tarkastuspyynnön voi tehdä Pieksämäen kaupungin keskiteystä palvelupisteessä
kaupungintalolla os. Pertinkuja 1, 76100 Pieksämäki tai postitse tai puhelimitse 01578822211.

15. Tiedon korjaaminen

Tiedot korjaa käsin kohdan 4) rekisterinhoitaja KTJ:n lainhuutotiedoilla,
väestörekisterin päivitystiedoilla ja kaupanvahvistajien ilmoitustiedoilla.

16. Kielto-oikeus

Tietojen käytön kielto-oikeus selvitetään ao. henkilön aloitteesta.

17. Rekisterihallinto

Vain kohdan 4) rekisterinhoitajalla on oikeus rekisteriaineistoon.
Rekisteriä voi käyttä vain tietokoneelta, johon liityntäohjelma on asennettu.

18. Sisäiset rekisteritoiminnan ohjeet ja
koulutus

Rekisterin käytöstä on annettu yleisiä ohjeita ja tiedotteita. Henkilökohtaista ohjeistusta ei ole. Kaupungin työntekijöillä on työsopimuksiin kirjattu yleinen vaitiolovelvollisuus työssään saamansa tiedon suhteen.

