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EU:n yleinen tietosuoja-asetus,
(2016/679), artiklat 13 ja 14

Henkilörekisterin tiedot
1. Rekisterin nimi
Asumisoikeusasuntojen järjesteysnumerohaun asiakasrekisteri
2. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Henkilötietoja käsitellään järjestysnumeron antamiseksi asumisoikeusasuntoa hakevalle
asiakkalle.
3. Rekisterinpitäjä
Rovaniemen kaupunki
Tekniset palvelut
4. Rekisteristä vastaava viranhaltija, tehtävänimike ja yhteystiedot
Asuntosihteeri Maarit Tervo
Hallituskatu 7, PL 8216, 96101 Rovaniemi
Sähköposti: maarit.tervo(at)rovaniemi.fi
Puhelin: 016 3221 (vaihde)
Toimistoinsinööri Hannu Kangas
Hallituskatu 7, PL 8216, 96101 Rovaniemi
Sähköposti: hannu.kangas(at)rovaniemi.fi
Puhelin: 016 3221 (vaihde)
5. Rekisterin yhteyshenkilö ja yhteystiedot
Maarit Tervo
Hallituskatu 7, PL 8216, 96101 Rovaniemi
Sähköposti: maarit.tervo(at)rovaniemi.fi
Puhelin: 016 3221 (vaihde)
Hannu Kangas
Hallituskatu 7, PL 8216, 96101 Rovaniemi
sähköposti: hannu.kangas(at)rovaniemi.fi
Puhelin: 016 3221 (vaihde)
6. Tietosuojavastaava ja yhteystiedot
Virpi Stenberg
Valtakatu 11, 1.krs., 96100 Rovaniemi
Sähköposti: tietosuojavastaava(at)rovaniemi.fi
Puhelin: 016 3221 (vaihde)
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7. Rekisterin henkilötietojen käsittelyä on ulkoistettu toimeksiantosopimuksella
Ei
Kyllä
tarvittaessa lisätietoa ulkoistetusta käsittelystä
8. Henkilötietojen käsittelyn lainmukaisuus
A)
Yleinen etu/Julkisen vallan käyttö Mikä?

Lakisääteinen velvoite
Laki asumisoik eusasunnoista 16 .7 .1990 /650
Suostumus
Sopimuksen täytäntöönpano
B)
Rekisteri on viranomaistoiminnan rekisteri
Rekisteri on julkishallinnon vapaaehtoisen tehtävän rekisteri
C)
Rekisterin tietoja käytetään automatisoituihin yksittäispäätöksiin, profilointi mukaan lukien
Ei
Kyllä Mihin?

Henkilörekisterin henkilötiedot, tietolähteet ja tietojen luovutus
9. Rekisterissä olevat henkilötiedot
Kuvaus rekisteröityjen ryhmistä ja henkilötietoryhmistä
Hakijan ja mahdollisen kanssahakijan etu- ja sukunimi, syntymäaika, henkikirjoituspaikka, osoite,
arvo tai ammatti, toimipaikka, puhelinnumero, sähköpostiosoite sekä tiedot muista asumaan
tulevista henkilöistä (nimet ja henkilötunnus) ja tieto siitä koskeeko hakemus
asumisoikeusasunnon vaihtoa.
10. Rekisteritietojen ylläpitojärjestelmät (järjestelmän/sovelluksen nimi/nimet)
Sähköisillä- ja paperilomakkeilla hakeneiden tiedot koostetaan Excel-taulukkoon, josta
tulostetaan myös paperikopiot.
11. Rekisterissä on manuaalista (paperi) aineistoa
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Kyllä
12. Rekisterin tietolähteet
Hakijan jättämä asumisoikeusjärjestysnumerohakemus (paperinen tai lomakkeella sähköisesti
täytetty).
13. Tietojen suojaamisen periaatteet
Tietojen säilytystä, arkistointia, hävittämistä ja muuta käsittelyä ohjataan
arkistonmuodostussuunnitelmilla ja tietoturva- ja tietosuojaohjeistuksella. Rekisteriin sähköisesti
tallennetut tiedot on suojattu niin, että niitä pääsee katsomaan vain siihen oikeutettu henkilö.
Manuaaliset tiedot säilytetään lukituissa tiloissa kulunvalvonnan takana. Jokainen käyttäjä
hyväksyy Tietojen ja tietojärjestelmien käyttöä ja salassapitoa koskevan sitoumuksen
käyttöoikeudet saadessaan. (Tämä tulee siis vakiolausekkeena kaikkiin tietosuojaselosteisiin).
14. Rekisterissä olevien henkilötietojen luovutus
Tietojen säännönmukainen luovutus
Ei
Kyllä Minne?
Tietojen luovutuksen peruste

15. Rekisterin tietojen siirto kolmanteen maahan tai kansainväliselle järjestölle (EU:n tai
Euroopan talousalueen (ETA) ulkopuolelle)
Ei
Kyllä
Minne?
16. Henkilötietojen säilytysajat/Säilytysajan määrittämiskriteerit
Henkilötietoja säilytetään Rovaniemen kaupungin arkistonmuodostussuunnitelman mukaisesti.
17. Rekisteröidyn oikeudet
Rekisteröidyn oikeudet ja niiden toteuttamiseen liittyvät ohjeet löytyvät Rovaniemen kaupungin
internet sivuilta osoitteesta https://www.rovaniemi.fi/fi/Palvelut/Tietosuoja/Sinun-oikeutesi sekä
kaupungin kirjaamosta.
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