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1 a) Rekisterinpitäjä Nimi 
Pertunmaan kunnan kotiseutuarkisto 
 

 Osoite 
Pertuntie 14, 19430 PERTUNMAA 

 Muut yhteystiedot 
 

Rekisterinpitäjän edustaja Nimi 
Minna Valo 
 

 Osoite 
 Pertuntie 14, 19430 PERTUNMAA 

 Muut yhteystiedot 
 

 Keskustoimisto@pertunmaa.fi, (015) 770 241 

Tietosuojavastaava Nimi 
  

 Yhteystiedot 
  

Rekisterin nimi Pertunmaan kunnan kotiseutuarkiston aineistoon liityvät sopimukset. 
  

1 b) Käsittelyn tarkoitus  
 

Kotiseutuarkiston aineistoon liittyy talletus- ja lahjoitussopimuksia, joiden 
pohjalta materiaali on arkistoon otettu.  Rekisterin pitäminen perustuu: Ar-
tikla 6 kohta 1e: "Käsittely on tarpeen yleistä etua koskevan tehtävän suo-
rittamiseksi."  

c) Kuvaus rekisteröityjen ryhmistä ja 
henkilötietoryhmistä   
  
 

Kotiseutuarkiston sopimuskansiossa on yksityishenkilöitä lueteltu arkis-
tonmuodostajina ja arkiston luovuttajina.  

  
d) Henkilötietojen vastaanottajien ryh-
mät, joille henkilötietoja on luovutettu 
tai luovutetaan 

Sukututkijat ja muut historiallisen tutkimuksen tekijät. Pertunmaan kun-
nan kotiseutuarkisto ei jaa tietoja ulkopuolisille.   

 Talletetun Arkistoaineiston omistaja voi nähdä tallettamansa ja siten 
omassa omistuksessaan olevan arkistoaineiston sopimuksen. Aineiston 
omistajan on osoitettava omistusoikeutensa ja valtuutensa tutkia kyseessä 
olevan aineistoon liittyvää talletus- tai lahjoitussopimusta. 

e) Henkilötietojen siirtäminen kolman-
teen maahan tai kansainväliselle jär-
jestölle 

 
Tietoja ei siirretä.  
 
 

f) Eri tietoryhmien poistamisen suun-
nitellut määräajat 
 

Kuvaus koskee kaikkia kotiseutuarkistoon sijoitettuja aineistoja: Säilyte-
tään pysyvästi (Arkistolaki 831/1994 § 74 Yksityisarkistot Kotiseutuarkisto-
opas Onnela & Joki 2007). 

  

g) Kuvaus teknisistä ja organisatori-
sista turvatoimista 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Kotiseutuarkiston sopimusasiakirjat ovat laadittu paperille ja ne säilyte-
tään yhdessä kansiossa arkistoaineiston yhteydessä Kotiseutuarkistoti-
lassa. Kotiseutuarkistotilaan on pääsy vain arkistovastaavalla. Arkistojen 
tutkinta tapahtuu valvotuissa olosuhteissa. 
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Tietolähteet silloin kun tietoja ei ole 
saatu rekisteröidyltä 

 
Eri yhdistysten, seurojen, osuuskuntien, yhteisöjen, tilojen, talojen ja su-
kujen ja yksityishenkilöiden kotiseutuarkistoon luovuttaman aineiston 
pohjalta tehdyt talletus- ja lahjoitussopimukset. .  
 

Artikla 15:n mukainen rekisteröidyn 
oikeus saada pääsy tietoihin. 

Arkistoaineiston tallettaja voi nähdä tallettamansa ja siten omassa omistuk-
sessaan olevan arkistoaineistoon liityvät sopimuksen. Aineiston omistajan 
on osoitettava omistusoikeutensa aineistoon.  

  

Artikla 16:n mukainen oikeus tietojen 
oikaisemiseen 

Arkistoluetteloon rekisteröidyllä henkilöllä on oikeus vaatia luettelossa ole-
van virheellisen tiedon korjausta. 
 

  
  

 


