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1. Rekisterinpitäjä

Nimi

Seinäjoen kaupunki, Kaupunkiympäristölautakunta
Yhteystiedot (osoite, puhelin)

Kirkkokatu 6, 60100 Seinäjoki
2. Rekisteriasioista vastaava
henkilö ja/tai yhteyshenkilö

Nimi

Hannes Keskikiikonen, paikkatietoasiantuntija
Yhteystiedot (osoite, puhelin)

Kirkkokatu 6, 60100 Seinäjoki
p. +358 6 416 2111 (vaihde)
3. Rekisterin nimi

Karttapalvelu (Internet-karttapalvelu)

4. Henkilötietojen käsittelyn
tarkoitus
(rekisterin käyttötarkoitus)

Rekisterin käyttötarkoitus on Trimble eServices, Internet-karttapalvelun
toteuttaminen. Palvelua voidaan käyttää tunnistautumattomana, joten
yhteystietojen täyttäminen on vapaaehtoista. Palveluun voidaan myös
kirjautua.

5. Rekisterin tietosisältö

Sähköisesti tallennetut tiedot:

Manuaalisesti tallennetut tiedot:

Käyttäjätunnus ja salasana
Nimi
Sähköpostiosoite
Puhelin
Käyttäjän tekemät karttamerkinnät (”Omat kohteet”)
6. Säännönmukaiset
tietolähteet

Rekisterin säännönmukaisina tietolähteinä ovat verkkopalvelun käyttäjien
antamat tiedot.

7. Säännönmukaiset tietojen
luovutukset

Palvelun käyttäjien tekemiä karttamerkintöjä voidaan julkaista käyttäjän
suostumuksella.
Mikäli käyttäjien tietoja luovutetaan säännönmukaisesti rekisterinpitäjän
organisaation ulkopuolelle, pyydetään käyttäjiltä siihen etukäteen
asianmukainen suostumus. Viranomaisille toimitetun tiedon julkisuus
määritellään viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain (621/1999)
tai mahdollisen erityislain mukaan.

8. Tietojen siirto EU:n tai
Euroopan talousalueen
ulkopuolelle
9. Rekisterin suojauksen
periaatteet

Tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.
A. Manuaalinen aineisto

B. Tietojärjestelmään sähköisesti tallennetut tiedot

Rekisterin henkilötiedot säilytetään luottamuksellisina. Tietoihin pääsy on vain
määrätyillä henkilöillä ja heiltäkin vaaditaan kirjautumista järjestelmään.
Tietoja säilytetään kunnes kohteena oleva asia on käsitelty ja tiedot eivät
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enää ole rekisterinpitäjän tai palvelun käyttäjän kannalta tarpeellisia.
Palvelu käyttää ns. cookie-toimintoa eli evästeitä. Eväste on pieni, käyttäjän
tietokoneelle lähetettävä ja siellä säilytettävä tekstitiedosto, joka mahdollistaa
internet-sivujen ylläpitäjän tunnistamaan usein sivuilla vierailevat kävijät,
helpottamaan kävijöiden kirjautumista sivuille sekä mahdollistamaan
yhdistelmätiedon laatimisen kävijöistä. Tämän palautteen avulla pystytään
jatkuvasti parantamaan sivujen sisältöä. Evästeet eivät vahingoita käyttäjien
tietokoneita tai tiedostoja. Evästeiden käytön avulla voidaan tarjota asiakkaille
kunkin yksilöityjen tarpeiden mukaisia tietoja ja palveluita.
Mikäli sivuilla vieraileva käyttäjä ei halua palvelun saavan edellä mainittuja
tietoja evästeiden avulla, useimmat selainohjelmat mahdollistavat evästetoiminnon poiskytkemisen. On kuitenkin hyvä ottaa huomioon se, että
evästeet voivat olla tarpeellisia joidenkin ylläpidettyjen sivujen ja tarjottujen
palveluiden asianmukaiselle toimimiselle.
Henkilötietolaki 6 luku (523/1999)
Laki viranomaisen toiminnan julkisuudesta 5-6 luku (621/1999)
Asetus viranomaisen toiminnan julkisuudesta ja hyvästä tiedonhallintatavasta
1-2 luku (1030/1999)
10. Tarkastusoikeus ja
tarkastusoikeuden
toteuttaminen

Henkilötietolain 26 §:n perusteella jokaisella on oikeus saada tarkistaa
lähettämänsä itseään koskevat tiedot ja vaatia virheellisen tiedon oikaisua.
Asiakkaalle annetaan tilaisuus tutustua tietoihin toimintayksikössä tai tiedot
annetaan kirjallisesti. Tarkastusoikeus toteutetaan viivytyksettä.
Tarkastuspyynnön epäämisestä rekisterin vastuuhenkilö antaa kirjallisen
kieltäytymistodistuksen, jossa mainitaan syyt, joiden vuoksi tarkastusoikeus
on evätty. Asianomainen voi saattaa epäämisen tietosuojavaltuutetun
ratkaistavaksi.
Henkilötietolaki 6 luku (523/1999).
Tarkastuspyyntö tehdään henkilökohtaisen käynnin yhteydessä taikka
omakätisesti allekirjoitetulla tai muulla luotettavalla tavalla varmennetulla
asiakirjalla.
- Tarkastusoikeus toteutetaan viivytyksettä.
- Tarkastusoikeuden käyttäminen on maksutonta kerran vuoden aikana
toteutettuna.
- Tarkastusoikeus voidaan evätä ainoastaan poikkeustapauksessa.
Pyyntö osoitetaan: Seinäjoen kaupunki, Kiinteistö- ja paikkatietopalvelut, PL
215, 60101 Seinäjoki
Tarkastusoikeudesta päättävät rekisteriasioista vastaavat henkilöt.
Asiakkaan henkilöllisyys tarkistetaan ennen tietojen antamista.

11.
Tiedon korjaaminen ja tiedon
korjaamisen toteuttaminen

Henkilötietolain 29 §:n mukaan oleva, käsittelyn tarkoituksen kannalta
virheellinen, tarpeeton, puutteellinen tai vanhentunut henkilötieto on
oikaistava, poistettava tai täydennettävä.
Asiakkaalle annetaan tilaisuus täydentää ja korjata hakemuksensa tietoja tai
täyttää ja lähettää uusi hakemus.
Asianomainen voi saattaa epäämisen tietosuojavaltuutetun ratkaistavaksi.
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Henkilötietolaki 6 luku (523/1999)
12.
Muut henkilötietojen
käsittelyyn liittyvät oikeudet

