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Yhdistetty rekisteriseloste ja informointiasiakirja

1
Rekisterinpitäjä

Nimi
Varkauden kaupunki

/

Tekninen toimiala

Postiosoite
PL 208
78201 Varkaus

Käyntiosoite
Ahlströminkatu 6
78250 Varkaus

Rekisteriasioista vastaava henkilö

2
Yhteyshenkilö
rekisteriä
koskevissa
asioissa

Nimi
Yhteystiedot

Muut yhteystiedot

3
Rekisterin nimi
4
Henkilötietojen
käsittelyn
tarkoitus

Paikkatiedon asiakasrekisteri.

Asiakastietoja käytetään; kiinteistöjen ja rakennusten omistaja- ja vuokralainen tiedoissa,
lupien ja toimenpiteiden hakijana, naapurina ja osallisena, väestöpoikkileikkauksissa ja
väestöanalyyseissa.
Kunnan perusrekisterit; asemakaava-, kiinteistöjenkauppahinta-, kiinteistö-,
maaomaisuus-, rakennus- ja huoneisto-, rakennusvalvonta-, väestö-, yritys- ja
toimipaikkarekistereissä.
Väestötietoja käytetään sosiaalitoimessa, sivistystoimessa, teknisessä toimessa ja
hallinossa kunnan lakisääteisten perustehtävien toteuttamiseen.

5
Rekisterin
tietosisältö

Rekisterinpidon perusteet:
Maankäyttö- ja rakennuslaki (MRL, 5.2.1999/132)
Kiinteistönmuodostamislaki (KML, 12.4.1995/554)
Maakaari (12.4.1995/540)

Henkilötiedot; Henkilötunnus, Nimi (sukunimi ja etunimet), Ikä, Syntymäaika, Kuolinpäivä,
Äidinkieli, Sukupuoli, Osoite, Asuinpaikan tunnus, Kotipaikkatunnus (vanha
rakennustunnus), Kunta, Vuodenvaihteen kunta, Kuntaan muuttopäivä, Viimeinen
muuttopäivä, Turvakiellon alkupäivä, Turvakiellon loppupäivä, Avioliittotiedot, Lapset ja
huollettavat, Vanhemmat ja huoltajat, Osoite (kaikki osoitetiedot),
Lisätiedot (ammatti, syntymäkotikunta, ulkomainen syntymävaltio ja syntymäpaikka,
kotikunnat, kansalaisuudet, henkilötietojen viimeinen päivityspäivä), Historiatiedot
(nimenmuutokset, henkilötunnusmuutokset), Asumuserotiedot, Huostaanotto- ja
edunvalvontatiedot.
Hakemustiedot, päätöstiedot, sopimukset, viestit liitteinä, henkilön kiinteistöjen omistajuus /
vuokralainen, kiinteistöjen entiset ja tulevat omistajat (ei vielä lainhuutoa), rakennusten
omistajuus / vuokralainen, rakennuksen käyttötarkoitustiedot. Katujen ja yleisten alueiden
kaivu-, sijoitus- ja aluevaltausluvissa (eLupa) hakija-, maksaja- ja yhteyshenkilötiedot.
Tiedot ovat osittain salaisia. Väestötiedoissa henkilöillä voi olla ns. turvakieltopäätös,
jolloin henkilön osoitetietoja ei saa luovuttaa. Väestötietojen latausohjelma poistaa
väestötietojen luvun yhteydessä turvakieltohenkilöiltä osoitetiedot ja asuinpaikan tiedot
tietokannasta, joten niitä ei näy ohjelmassa.
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6
Säännönmukaiset
tietolähteet

7
Tietojen
säännönmukaiset
luovutukset

8
Tietojen siirto
EU:n tai ETA:n
ulkopuolelle
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Väestörekisterikeskukselta (VRK) väestötietojen päivitys viikoittain.
Asiakkailta hakemukset + täydennykset.
Kaupanvahvistajan ilmoitukset.
Kaupungin maavuokralaisten tiedot vuokrasopimuksista.
Osallisuudet sopimusten pohjalta.
Kiinteistötietojärjestelmästä (KTJ) kiinteistöjen omistajatiedot.

Laskutukseen perustiedot.
Rakennusvalvonnan prosessin vaiheilmoitukset Väestörekisterikeskukselle (VRK).
Kaupungin koulutoimelle koulunsa aloittavien ja esikouluun menijöiden listat
tammikuussa.
Uusi osoitetie tai - numero; Maanmittauslaitos (MML), maistraatti, posti osoitepalvelu ja
Varkauden jakelu, Savonjakelu, Taitoa Oy vesilaskutus ja jätelaskutus.
Asiakkaan kyselyihin luovutetaan julkistatietoa kiinteistöistä ja rakennuksista.

Tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle ilman henkilön suostumusta.

9 a) Paperinen aineisto
9
Rekisterin
ylläpitojärjestelmät
ja
suojauksen
periaatteet

Kaupungin kiinteistöjen saantokirjat ja maavuokrasopimukset säilytetään lukitussa
arkistossa arkistonmuodostussuunnitelman mukaisesti.

9 b) Sähköinen aineisto
Ylläpitojärjestelmä Trimble Locus sijaitsee kaupungin omassa konesalissa.
Rekisterin tietoja käytetään Webmap, WebInfo (Xcity tietopalvelu), Fiksu ja Lupapiste.fi
ohjelmilla.
Sähköiset asiointipalveluita ovat eLupa, palautejärjestelmä ja venepaikkojen varaus.
Työntekijät kirjautuvat henkilökohtaisella salasanalla ja käyttäjätunnuksella, jolle on
annettu työtehtävien mukaiset käyttöoikeudet.
Väestötietojen käytöstä kerätään lokia, jonka avaaminen tapahtuu Trimble Solunsons
Oy:n toimesta.
Palvelimen hakemistoissa olevia tietoja ( postituslistat, omistajaselvitykset, aloitteita,
sopimuksia ) käsitellään TOS:n mukaisesti.
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10
Tarkastusoikeus

11
Oikeus vaatia
tiedon
korjaamista

12
Oikeus vaatia
tietojen
poistamista

13
Muut
henkilötietojen
käsittelyyn
liittyvät
oikeudet
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