
Seloste käsi+elytoimista/ Tietosuojaseloste koskien arkistolue+eloa  
Tietosuoja-asetuksen ar/kla 30:n mukainen seloste käsi6elytoimista/ EU:n /etosuoja-asetus (2016/679) ja 
Tietosuojalaki 1050/2018

1 a) Rekisterinpitäjä Nimi 
Pertunmaan kunnan ko/seutuarkisto

Osoite

Pertun/e 14, 19430 PERTUNMAA

Muut yhteys/edot

Rekisterinpitäjän edustaja Nimi 
Aila Jaa/nen

Osoite

Pertun/e 14, 19430 PERTUNMAA

Muut yhteys/edot 

Keskustoimisto@pertunmaa.fi, (015) 770 241

Tietosuojavastaava Nimi

Yhteys/edot

Rekisterin nimi Pertunmaan kunnan ko/seutuarkiston lue6elo

1 b) Käsi6elyn tarkoitus  Ko/seutuarkiston arkistolue6elon avulla aineisto voidaan löytää arkistosta 
ja pysyä selvillä mitä aineistoa arkistossa on. Rekisterin pitäminen perus-
tuu: Ar/kla 6 kohta 1e: "Käsi6ely on tarpeen yleistä etua koskevan 

tehtävän suori6amiseksi." 

c) Kuvaus rekisteröityjen ryhmistä ja 
henkilö/etoryhmistä   
  

Ko/seutuarkiston lue6elossa on yksityishenkilöitä lueteltu arkistonmuo-
dostajina ja arkiston luovu6ajina. 

d) Henkilö/etojen vastaano6ajien 
ryhmät, joille henkilö/etoja on lu-
ovute6u tai luovutetaan

Sukututkijat ja muut historiallisen tutkimuksen tekijät. Pertunmaan kun-
nan ko/seutuarkisto ei jaa /etoja ulkopuolisille.  

Talletetun Arkistoaineiston omistaja voi nähdä talle6amansa ja siten 
omassa omistuksessaan olevan arkistoaineiston lue6elon. Aineiston omis-
tajan on osoite6ava omistusoikeutensa ja valtuutensa tutkia kyseessä ole-
van aineiston lue6eloa.

e) Henkilö/etojen siirtäminen kolman-
teen maahan tai kansainväliselle jär-
jestölle

Tietoja ei siirretä.  
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f) Eri /etoryhmien poistamisen suun-
nitellut määräajat 

Kuvaus koskee kaikkia ko/seutuarkistoon sijoite6uja aineistoja: Säilytetään 
pysyväs/ (Arkistolaki 831/1994 § 74 Yksityisarkistot Ko/seutuarkisto-opas 
Onnela & Joki 2007).

g) Kuvaus teknisistä ja organisatorisista 
turvatoimista Ko/seutuarkiston aineistohakemisto ja arkistojen kuvailut on tallete6u X-

asemalle Pertunmaan kunnan palvelimelle Ko/seutuarkistokansioon, 
jonne on anne6u vain arkistovastaaville luku- ja muokkausoikeus. Ti-
etokoneet ovat lukituissa toimisto/loissa. Paperiversio arkistolue6elosta 
säilytetään arkistoaineiston yhteydessä Ko/seutuarkisto/lassa. Ko/seutu-
arkisto/laan on pääsy vain arkistovastaavalla. Arkistojen tutkinta tapahtuu 
valvotuissa olosuhteissa.

Tietolähteet silloin kun /etoja ei ole 
saatu rekisteröidyltä Eri yhdistysten, seurojen, osuuskun/en, yhteisöjen, /lojen, talojen ja suku-

jen ja yksityishenkilöiden ko/seutuarkistoon luovu6ama aineisto, josta 
muodostetaan kokoelmat, jotka näkyvissä arkistolue6elossa.  

Ar/kla 15:n mukainen rekisteröidyn 
oikeus saada pääsy /etoihin.

Arkistoaineiston talle6aja voi nähdä talle6amansa ja siten omassa omis-
tuksessaan olevan arkistoaineiston lue6elon. Aineiston omistajan on os-
oite6ava omistusoikeutensa aineistoon. 

Ar/kla 16:n mukainen oikeus /etojen 
oikaisemiseen

Arkistolue6eloon rekisteröidyllä henkilöllä on oikeus vaa/a lue6elossa 
olevan virheellisen /edon korjausta. 


