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Rekisterin nimi Kiinteistönluovutusilmoitukset
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Rekisterinpitäjä

Nimi

     Vihdin kunta

Osoite

     Käyntiosoite: Asemantie 30, 03100 Nummela

     Postiosoite: PL 13, 03101 Nummela

Muut yhteystiedot

     kunnanvirasto(at)vihti.fi
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Rekisterin
vastuuhenkilö

Tehtävänimike

     maankäyttöinsinööri
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Yhteyshenkilö
rekisteriä koskevissa
asioissa

Tehtävänimike
     paikkatietoassistentti

Osoite

     Käyntiosoite: Asemantie 30, 03100 Nummela

     Postiosoite: PL 13, 03101 Nummela

Muut yhteystiedot

     +358 044 767 4699, tuula.vaittinen(at)vihti.fi
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Kunnan
tietosuojavastaava

Tehtävänimike

     Tiedonhallinnan asiantuntija

Osoite
     Asemantie 30, 03100 Nummela

Muut yhteystiedot

     +358 44 767 4711, paula.pernila(at)vihti.fi
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Henkilörekisterin
sisältämien
henkilötietojen
säilytysaika

Tiedot säilytetään etuostolain määrittelemän etuostopäätöksen
tekemiseen käytettävissä olevan ajan.

Niissä tapauksissa, kun päädytään käyttämään etuosto-oikeutta tai
annetaan lausunto etuosto-oikeuden käyttämisestä tai käyttämättä
jättämisestä, tiedot säilytetään pysyvästi.

- AL 11665/07.01.01.03.01/2008 sekä liite1
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Henkilötietojen
käsittelyn tarkoitus ja
oikeusperuste

Tietoja käytetään kunnan etuosto-oikeuden tarkistamiseen,
etuosto-oikeuden käyttämiseen sekä kunnan maaomaisuuskartan
ylläpitämiseen niissä tapauksissa, kun kunta on kaupan toisena
osapuolena.

- Etuosto-laki (5.8.1977/608)
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Rekisterin tietosisältö

Luovuttajasta ja luovutuksen saajasta on merkittynä nimi,
henkilötunnus, lähiosoite, postinumero ja postitoimipaikka.

Luovutuksen kohteesta on merkitty kiinteistötunnus, osoite, pinta-
ala ja kauppahinta sekä kohteen käyttötarkoitus, kaavatilanne ja
minkä tyyppisiä rakennuksia kauppaan sisältyy.
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Säännönmukaiset
tietolähteet

Maanmittauslaitoksen kiinteistövaihdannan palvelu
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Tietojen
säännönmukaiset
luovutukset

Tiedot toimitetaan Rosk’n Rollille jätehuollon ja jäteneuvonnan
järjestämiseksi.

- Jätelaki (646/2011)

11

Tietojen siirto EU:n tai
ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei luovuteta EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.
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Rekisterin suojauksen
periaatteet

A) Manuaalinen aineisto

Etuostopäätökseen tai lausuntoon liittyvät ilmoitukset tulostetaan
käyttäen turvatulostusta.

Ilmoitus liitetään päätös- tai lausuntoasiakirjoihin, jotka
arkistoidaan lukittuun arkistotilaan.

B) ATK:lla käsiteltävät tiedot



Tiedot sijaitsevat palvelimella hakemistossa, jonka oikeudet on
rajoitettu vain kyseisiin tietoihin oikeutetuille henkilöille.
Ilmoitukset poistetaan, kun säilytyksen määräaika on kulunut.
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Mahdollisen
automaattisen
päätöksenteon
olemassaolo

Rekisteröidyn tietoja ei käytetä automaattiseen päätöksentekoon.
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Tarkastusoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus saada tarkastaa itseään koskevat
rekisteriin talletetut tiedot sekä tällöin ilman eri pyyntöä saada
tiedot rekisterin säännönmukaisista tietolähteistä ja
säännönmukaisista tietojen luovutuksista.

Tarkastuspyyntö tehdään kirjallisena Vihdin kunnanvirastolla
viraston aukioloaikana osoitteessa Asemantie 30, 03100 Nummela.
Pyyntöä varten kunnanvirastolla on lomakepohja. Henkilöllisyys
tarkastetaan pyyntöä jätettäessä sekä tietojen luovuttamisen
yhteydessä. Näin kunta varmentaa osaltaan tietosuojaa, ja
henkilötietojen luovutuksen vain oikealle henkilölle.

Tarkastusoikeus on maksutonta kerran vuodessa toteutettuna.
Tarkastuksen kohteena olevat tiedot toimitetaan kuukauden
kuluessa, tai erityisestä syystä enintään kahden kuukauden
kuluessa. Mikäli pyyntöä ei pystytä toteuttamaan kuukauden
kuluessa, tästä ilmoitetaan rekisteröidylle. Jos tarkastusoikeus
evätään, asiakkaalle annetaan kirjallinen kieltäytymistodistus ja
asiakkaalla on oikeus saattaa asia tietosuojavaltuutetun
ratkaistavaksi osoitteella: Tietosuojavaltuutetun toimisto, PL 315,
00181 Helsinki.
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Oikeus vaatia tiedon
korjaamista

Rekisterissä oleva virheellinen tieto korjataan rekisteröidyn
pyynnöstä. Pyyntö tehdään yksilöidysti ja kirjallisena, ja osoitetaan
rekisterinpitäjälle tai rekisterin vastuuhenkilölle. Pyyntö toimitetaan
kunnanviraston asiakaspalvelupisteeseen, jotta rekisteröidyn
henkilöllisyys voidaan todentaa. Mahdollisesta epäämisestä
annetaan kirjallinen todistus. Asiaa koskeva säännös:
Henkilötietolaki (1999/523) 29 §
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Rekisteröidyn
suostumuksen
peruuttaminen

Tietojen säilytys ja käsittely on lakiperusteinen, ei suostumukseen
perustuva.
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Muut henkilötietojen
käsittelyyn liittyvät
rekisteröidyn oikeudet

Rekisteritietoja ei käytetä suoramainontaan, etämyyntiin eikä
muuhun suoramarkkinointiin, markkina- ja mielipidetutkimukseen,
henkilömatrikkeleihin eikä sukututkimuksen tekemiseen.
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Rekisteröidyn
valitusoikeus
valvontaviranomaiselle

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle
henkilötietojen käsittelyyn liittyen. Valvontaviranomainen tullaan
säätämään kansallisessa tietosuojalaissa.
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Muu informaatio

Asiakas- ja tietopalvelu kiinteistökaupoista ja luovutuskirjoista
kuuluu Maanmittauslaitokselle.


