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1. Rekisterinpitäjä

Pertunmaan kunta (y-tunnus 0L65867-2)
Pertuntie L4

19430 Pertunmaa

2. Yhdyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Tekn inen johtaja-raken n ustarkastaja

3. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa tietosuoja-asioissa

Pertunmaan kunnan tietosuojavastaava
tietosuoiavastaava @mikkeli.fi

Rekisterinpitäjä pyytää tarvittaessa rekisteröityä täsmentämään pyyntöään.
Rekisteröidyn henkilöllisyys varmen netaan en nen m u ihin toimenpiteisiin
ryhtymistä. Pertunmaan kunta vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa
säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

4. Rekisterin nimi

Kuntarekisterit, rakennusvalvonta

5. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja peruste

Pertunmaan kunta toimii maankäyttö- ja rakennuslain 15.2.1999/L32) mukaisesti
toimivaltaisena viranomaisena.
Kuntarekisterit on työväline lainsäädännön mukaisten rakennusvalvontatehtävien
hoitamiselle. Tämä tarkoittaa lupahakemusten käsittelyä, valvontaa ja asiakas-

suhteeseen perustuvien toimeksia ntotehtävien hoitam ista. Rekisteristä
vä litetään lain edellyttämät raken nushanketiedot Digi- ja väestötietovirastolle.

6. Rekisterintietosisältö

Pertu nmaan kun nan ra ken n usva lvon nan keskeiset tietojärjestelmät ovat
Facta-ku ntarekisteri, Lupapiste-asiointi ja Maplnfo-karttajärjestelmä.



Järjestelm issä käsitellään seu raavia hen kilötietoja

Rakennuslupien hakijat, vastaavat työnjohtajat ja suunnittelijat ja muut osapuolet
- nimi, henkilötunnus, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite
- ammattihenkilön koulutus, työkokemus, tieto FISE-rekisteriin kuulumisesta ja

hankkeet, joissa osapuolena
- ammattihenkilön toimittamat tutkintotodistukset, CV:t ja muut liitedokumentit

Kiinteistön omistajan tiedot:
- nimi, henkilötunnus, osoite, kuolinpäivä, kotikunta, äidinkieli
Naapurin kuulemiseen liittyvät tiedot:
- nimi, osoite

Raken n ustiedot, lu patiedot ja huoneistotiedot

7. Säännönmukaiset tietolähteet

Kuntarekisterin tiedot saadaan asianosaisilta, kuten luvan hakijalta, lausunnon
antajalta tai asian käsittelijältä.

Lu pa pisteen lu pahakem ukset, Maan m itta uslaitoksen kiinteistörekisteri,
Digi- ja vä estöti etovi raston vä estötietojä rjestel m ä.

8. Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Digi- ja väestötietovirastolle tiedot rakennuksista ja niiden omistajista,
rakennustöiden aloituksesta, valmistumisesta ja raukeamisesta sekä poistumisista.
Lupapisteeseen tieto lupapäätöksistä.

9. Tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen (ETA) ulkopuolelle

Eitietojen siirtoa EU:n tai ETA-alueen ulkopuolelle.

10. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterinpitäjän ja järjestelmäntoimittajien kesken on tehty sopimus tietosuojasta
Järjestelmäntoimittajat hoitavat rekisterin ja siihen sisältyvien tietojen säilytyksen
hyvän tietojenkäsittelytavan mukaisesti ja noudattavat ehdotonta vaitiolo- ja
salassapitovelvollisu utta.

Käyttöoikeudet ja niiden hallinta

Kuntarekisterin käyttöoikeus luovutetaa n ai noastaan sitä työtehtävässään
tarvitseville Pertunmaan kunnan työntekijöille. Kuntarekisterin käyttöoikeudet
määritellään työntekijälle sen roolin mukaan, mitä tehtävien suorittaminen
edellyttää. Käsittelijät noudattavat ehdotonta vaitiolo- ja salassapitovelvollisuutta



Käyttöoikeus päättyy henkilön siirtyessä pois niistä tehtävistä, joita varten hänelle
on myönnetty käyttöoikeus. Vaitiolo- ja salassapitovelvollisuus jatkuu asiakastietojen
käsittelyä sisältävien työtehtävien tai palvelussuhteen päätyttyä.

Käytön valvonta

Työtehtävien mukaista rekisterin käyttöä valvotaan lokitietojen avulla.

Manuaalinen aineisto
Aineistot, jotka ovat manuaalisessa muodossa, säilytetään lukituissa tiloissa.

Henkilötietojen säi lytysa ika
Ra ken n usva lvon nan lupaha kem us- ja päätösasiakirjat säilytetään pysyvästi

11. Muut henkilötietojen käsittelyyn I iittyvät rekisteröidyn oikeudet

Kirjautuessaan sisään Lupapisteen verkkopalveluun, rekisteröidyllä on aina
nähtävillä suurin osa niistä tiedoista, joita palvelu hänestä sisältää.

Rekiströidyllä on oikeus tarkistaa, mitä tietoja hänestä on tallennettu kunta-
rekisteriin ja oikeus vaatia tiedon oikaisemista, poistamista tai käsittelyn
rajoittamista.
Kunta voi kieltäytyä toteuttamasta poistamista tai käsittelyn rajoittamista
koskevaa pyyntöä laissa säädetyin perustein.

12. Tietosuojaselosteen muuttaminen

Rekisterinpitäjä päivittää tietosuojaselosteen tarvittaessa, esim. lakimuutokset
tai rekisteri n ominaisu u ksien mu utokset. Päivitetty vii meksi OL.O7 .2020.


