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1. Rekisterinpitäjä 
Pertunmaan kunta (y-tunnus 0165867-2) 
Kunnanhallitus 
Pertun&e 14, 19430 Pertunmaa 

2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa 
Pertunmaan kunta,  toimistosihteeri Aila Jaa&nen  
Puh. 050 3145841 
aila.jaa&nen@pertunmaa.fi 

3. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa <etosuoja-asioissa 
Mikkelin kaupungin &etosuojavastaava   
&etosuojavastaava@mikkeli.fi  

Rekisterinpitäjä pyytää tarviRaessa rekisteröityä täsmentämään pyyntöään. Rekisteröidyn 
henkilöllisyys varmennetaan ennen muihin toimenpiteisiin ryhtymistä.  Asiakkaalle vastataan 
EU:n &etosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöises& kuukauden kuluessa). 

4. Rekisterin nimi 
Pertunmaan kunnan kiinteistöjen vuokraus- ja käyRöpalvelut ja &lavarauksien hallinta 

5. Henkilö<etojen käsiBelyn tarkoitus ja peruste 
Kiinteistöjen vuokraus- ja käyRöpalvelujen toiminnassa henkilö&etojen käsiRely liiRyy 
kiinteistön ostajan tai vuokralaisen valintaan sekä vuokrasuhteen hoitamiseen.  Ennen 
vuokra- tai myyn&sopimuksen tekemistä rekisterinpitäjä kerää &edot kiinteistöjen vuokraaja- 
tai ostajaehdokkaista.  Vuokraus- ja myyn&toiminnassa tarpeellisia ovat &edot, joiden avulla 
Pertunmaan kunta pystyy oRamaan yhteyRä vuokraRavasta tai myytävästä kohteesta 
kiinnostuneeseen, varmistumaan ostajan tai vuokralaisen henkilöllisyydestä, maksukyvystä 
sekä vuokraRavan kohteen huolellisesta hoidosta.  Henkilö&etojen käsiRelyn peruste on 
rekisterinpitäjän yleinen etu. 

TietojenkäsiRely käynnistyy ostajan tai vuokralaisen yhteydenotosta, jolloin hän antaa itse 
&etonsa.  Kiinteistökaupan tai vuokrasopimuksen tekemisen yhteydessä myyjän/
vuokranantajan ja ostajan/vuokralaisen välille muodostuu sopimussuhde, joka oikeuRaa 
myyjän tai vuokranantajan käsiRelemään ostajaa tai vuokralaisten koskevia &etoja 
tarviRavassa laajuudessa.  Myynnin ja vuokrasuhteen toteutuessa henkilö&etoja tarvitaan 
sopimuksen tekemistä, vuokasuhteen hoitamista, laskuRamista ja reklamaa&o&lanteiden 
hoitamista varten. 

Pertunmaan kunta hallinnoi &lavarauksia, esim. kunnantalo, Kisaranta, Nuorisotalo ja Kuor&n 
kylätalo.  Pertunmaan asioin&piste on rekisterin kohdalla myös henkilö&etojen käsiRelijä. 
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6. Rekisterin <etosisältö 

Asiakas&etoina tallennetaan seuraavat &edot: 

- nimi 
- yksityisen asiakkaan henkilötunnus 
- yrityksen y-tunnus 
- yhteys&edot 

● osoite&eto 

● puhelinnumero 

● sähköpos&osoite 
  
 Lisäksi kunkin palvelun tarvitsemat &edot, kuten vuokra-aika tai ostopäivä. 

7. Säännönmukaiset <etolähteet  
Henkilö&edot saadaan asiakkaalta itseltään tai yrityksen edustajalta.  Tietoja kertyy myös 
rekisterinpitäjän omassa toiminnassa.  Laskutukseen ja perintään tarviRavat &edot 
luovutetaan laskuRajalle. 

8. Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja vastaanoBajien ryhmät 
Asiakas&etoja ei luovuteta ulkopuolisille tahoille.  Laskutukseen ja perintään tarviRavat &edot 
luovutetaan laskuRajalle. 

9. Talousalueen (ETA) ulkopuolelle 
Ei &etojen siirtoa. 

10.Rekisterin suojauksen periaaBeet ja henkilö<etojen säilytysaika 
JärjestelmäntoimiRajat hoitavat rekisterin ja siihen sisältyvien &etojen säilytyksen hyvin 
&etojenkäsiRelytavan mukaises& ja noudaRavat ehdotonta vai&olo- ja salassapito-
velvollisuuRa. 

KäyBöoikeudet ja niiden hallinta 

KäyRöoikeus on vain niillä rekisterinpitäjän työntekijöillä, jotka tarvitsevat &etoja 
työtehtävissään. 

KäsiRelijät noudaRavat ehdotonta vai&olo- ja salassapitovelvollisuuRa.  KäyRöoikeus pääRyy 
henkilön siirtyessä pois niistä tehtävistä, joita varten hänelle on myönneRy käyRöoikeus.  
Vai&olo- ja salassapitovelvollisuus jatkuu asiakas&etojen käsiRelyä sisältävien työtehtävien tai 
palvelussuhteen päätyRyä. 

Käytön valvonta 

Työtehtävien mukaista rekisterin käyRöä valvotaan ja käytön yrityksiä valvotaan 
muodostamalla loki&edot. 
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Tekninen ylläpito 

JärjestelmäntoimiRajat vastaavat, eRä rekisteri säilyy teknises& eheänä. Järjestelmään liiRyen 
teknistä &etoa tarvitaan järjestelmän teknisen käyteRävyyden ja eheyden ylläpitoon ja 
varmistamiseen. Teknisinä &etoina tallentuvat laiReen tuoRamat tapahtumat. Teknisinä 
&etoina ei kerätä eikä talleteta henkilö&etoja. 

KäyteBävyyden varmistaminen 

Tiedot suojataan tahalliselta ja tahaRomalta tuhoutumiselta (mm. keskuslaiReet ovat 
lukituissa &loissa, joihin on kulunvalvonta ja &edostoista varmuuskopiot erillisessä 
paloturvallisuusosastossa) ja &etojen eheys hoitamalla suojaus teknisen ylläpito&etojen ja 
tapahtuma&etojen kauRa.   Järjestelmän sisäiset &etoyhteydet on toteuteRu suljetuin 
verkoin. Ulkopuoliset yhteydet on suojaRu palomuurein. Järjestelmää ja sen &etoyhteyksiä 
valvotaan 24 tun&a vuorokaudessa. 

Henkilö<etojen säilytysaika 

Tietojen säilytysaikaa ohjaa arkistonmuodostussuunnitelma/&edonohjaussuunnitelma. 

11. Muut henkilö<etojen käsiBelyyn liiByvät rekisteröidyn oikeudet 
Rekisteröidyn oikeus saada pääsy 2etoihin (tarkastusoikeus) 

Jokaisella on oikeus saada &etää, mitä häntä koskevia &etoja henkilörekisteriin on talleteRu 
tai, eRei rekisterissä ole häntä koskevia &etoja.  Tarkastusoikeus on henkilökohtainen. 

TarkastusoikeuRa pyytääksesi ota yhteyRä rekisterin yhteyshenkilöön. 

Jos rekisteröidyn pyynnöt ovat ilmeisen perusteeRomia tai kohtuuRomia, erityises& jos niitä 
esitetään toistuvas&, rekisterinpitäjä voi joko periä kohtuullisen maksun oRaen huomioon 
&etojen tai vies&en toimiRamisesta tai pyydetyn toimenpiteen toteuRamisesta aiheutuvat 
hallinnolliset kustannukset; tai kieltäytyä suoriRamasta pyydeRyä toimea. Näissä tapauksissa 
rekisterinpitäjän on osoiteRava pyynnön ilmeinen perusteeRomuus tai kohtuuRomuus. 

Rekisteröidyn oikeus vaa2a 2edon oikaisemista, poistamista tai käsi9elyn rajoi9amista 

Rekisterinpitäjän on ilman aiheetonta viivytystä oma-aloiReises& tai rekisteröidyn 
vaa&muksesta oikaistava, poisteRava tai täydenneRävä rekisterissä oleva, käsiRelyn 
tarkoituksen kannalta virheellinen, tarpeeton, puuReellinen tai vanhentut henkilö&eto. 

Jollei rekisterinpitäjä hyväksy rekisteröidyn vaa&musta &edon korjaamisesta, hänen on 
anneRava asiassa kirjallinen todistus.  Todistuksessa on mainiRava myös ne syyt, joiden 
vuoksi vaa&musta ei ole hyväksyRy.  Rekisteröity voi saaRaa asian &etosuojavaltuutetun 
käsiteltäväksi. 

Rekisteröidyn oikeus vastustaa henkilö2etojen käsi9elyä 
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Rekisteröidyllä on oikeus henkilökohtaiseen erityiseen &lanteeseensa liiRyen vastustaa 
itseensä kohdistuvaa profiloin&a ja muita käsiRelytoimia, joita Pertunmaan kunta kohdistaa 
rekisteröidyn henkilö&etoihin siltä osin, kun &etojen käsiRelemisen perusteena on 
Pertunmaan kunnan ja rekisteröidyn välinen asiakassuhde.  Rekisteröity voi esiRää 
vastustamista koskevan vaa&muksensa oRamalla yhteyRä rekisterin yhteyshenkilöön.  

Rekisteröidyn tulee vaa&muksen yhteydessä yksilöidä se erityinen &lanne, johon perustuen 
hän vastustaa käsiRelyä.  Pertunmaan kunta voi kieltäytyä toteuRamasta vastustamista 
koskevaa pyyntöä laissa säädetyin perustein.  

Rekisteröidyn oikeus siirtää 2edot järjestelmästä toiseen 

Rekisteriin ei ole tehty meneRelyä, jolla rekisteröity saisi siirreRyä omat &etonsa toiseen 
järjestelmään.  

Rekisteröidyn oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle 

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus toimivaltaiselle valvontaviranomaiselle, jos 
rekisterinpitäjä ei ole noudaRanut toiminnassaan soveltuvaa &etosuojasääntelyä. 

Muut oikeudet 

Mikäli henkilö&etoja käsitellään rekisteröidyn suostumukseen perustuen, rekisteröidyllä on 
oikeus peruuRaa suostumuksensa ilmoiRamalla tästä Pertunmaan kunnalle.  

12. AutomaaPnen päätöksenteko 

Pertunmaan kunnan kiinteistöjen vuokraus- ja käyRöpalvelujen &etojärjestelmät eivät sisällä 
automaaZseen päätöksentekoon perustuvaa pääRelyä. 

13. Tietosuojaselosteen muuBaminen 
Rekisterinpitäjä päiviRää &etosuojaselosteen jos sisältö muuRuu lakimuutoksien seurauksena 
tai jos rekisterin ominaisuudet muuRuvat.  PäiviteRy viimeksi 11.6.2020.
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