
TIETOSUOJASELOSTE  
 

 - yhdistetty rekisteriseloste ja informointiasiakirja  
 

 Tietosuoja-asetus (2016/679)artiklat 13 ja 14 
Henkilötietolaki (523/99) 10 ja 24 § 

 
Pvm:   23.05.2018 

 

1.  Rekisterin nimi 
 

Vuokra-asuntohakemusrekisteri 

2.  Rekisterinpitäjä 
 

Nimi 
Liedon kunnanhallitus 

Yhteystiedot 
PL 24, 21421 Lieto 

3.  Vastuuhenkilö 
 

Nimi 
Toimialajohtaja Rauno Peltola 

Yhteystiedot 
Puhelin: 050 3755 322 
Sähköposti: rauno.peltola@lieto.fi 

4.  Yhteyshenkilö rekiste-
riä koskevissa  
asioissa 
 

Nimi 
Taloussihteeri Marjo Naatula 

Yhteystiedot 
Osoite PL 24, 21421 Lieto 
Puhelin: 050 5965 027 
Sähköposti: marjo.naatula@lieto.fi 

5.  Tietosuojavastaava 
 

Nimi 
Senja Väänänen 

Yhteystiedot 
Osoite: PL 24, 21421 Lieto 
Sähköposti: tietosuoja@lieto.fi 

6.  Henkilötietojen käsit-
telyn tarkoitus / rekis-
terin käyttötarkoitus 
 

Asukasvalintojen tekeminen 
Yhteenvetoa annetuista tiedoista ja tarvittaessa hake-
muksia käytetään Liedon Asunnot Oy:n hallituksen kerran 
kuussa pitämässä asukasvalintakokouksessa. Järjestel-
mään kerätään asukasvalintojen kannalta tarpeelliset 
tiedot. 

 
Tietojen julkisuus ja salassa pidettävyys: 
Tiedot eivät ole julkisia 
 
Perusteet: Julkisuuslaki 621/1999 24 §   

 
 

7.  Rekisterin tietosisältö 
 

Hakijan henkilötiedot: sukunimi, etunimet, henkilötun-
nus, kotipaikka, osoite, puhelin, arvo tai ammatti, sivii-
lisääty; avo/aviopuolison henkilötiedot: Sukunimi ja enti-
set nimet, etunimet, henkilötunnus, kotipaikka, osoite, 
tai ammatti; muut asumaan tulevat henkilöt: nimi ja 
henkilötunnus; haettavan huoneiston tiedot, asunnontar-
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ve: asunnottomuus, muutto paikkakunnalle/syy; tiedot 
nyk. asunnosta ja asunnontarpeesta, perustelut; tulot ja 
varallisuus 

 
 
 

8.  Säännönmukaiset tieto-
lähteet 
 

Hakijan täyttämä vuokra-asunnonhakulomake ja sen liit-
teet 

9.  Tietojen säännönmu-
kaiset luovutukset;  
Henkilötietojen vas-
taanottajat / vastaan-
ottajaryhmät  
 

Henkilötietoja luovutetaan vuokrasopimuksen allekirjoi-
tusta varten asunnon vuokrauksesta vastaavalle yhtiölle eli 
Liedon Asunnot Oy:lle 
 

10.  Tietojen siirto EU:n tai 
ETA:n ulkopuolelle 

Tietoja ei säännönmukaisesti luovuteta eteenpäin 

11.  Rekisterin ylläpitojär-
jestelmät ja suojauk-
sen periaatteet 
 

A. Sähköiset ylläpitojärjestelmät: Asunnot access-
tietokanta 
 

B. Manuaalinen aineisto: Arkistomapit 
 

 

Tietojen suojauksen periaatteet: 
 
A. Sähköiset ylläpitojärjestelmät: 

 
B. Manuaalinen aineisto: Lukollinen kaappi 
 

12.  Rekisteritietojen tar-
kastusoikeus 
 

Rekisteröidyllä on salassapitosäännösten estämättä oikeus 
saada tietää, mitä häntä koskevia tietoja henkilörekiste-
riin on talletettu tai, ettei rekisterissä ole häntä koskevia 
tietoja. 
 
Tarkastusoikeus voidaan evätä vain laissa mainituilla pe-
rusteilla. Eväämisen syynä voi olla esimerkiksi, että tiedon 
antamisesta saattaisi aiheutua vaaraa rekisteröidylle tai 
jonkun muun oikeuksille. Jos tarkastusoikeus evätään, asi-
akkaalle annetaan kirjallinen kieltäytymistodistus ja asiak-
kaalla on oikeus saattaa asia tietosuojavaltuutetun rat-
kaistavaksi osoitteella: Tietosuojavaltuutetun toimisto, PL 
800, 00521 Helsinki. Tietosuojavaltuutettu voi antaa rekis-
terinpitäjälle määräyksen asiakkaan tarkastusoikeuden 
toteuttamisesta.  
 
Rekisterinpitäjä saa periä tietojen antamisesta korvauksen 
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vain, jos siitä, kun asianomainen edellisen kerran sai tar-
kastettavakseen rekisterin tiedot, on kulunut vähemmän 
kuin yksi vuosi. Asiakirjoista perittävät maksut perustuvat 
voimassa olevaan Liedon kunnanhallituksen päätökseen. 
 
Tarkastuspyynnöissä käytettäviä lomakkeita on saatavissa 
Liedon kunnan ko. palvelun toimipisteistä ja internetsivuil-
ta (www.lieto.fi). 
 
Tarkastuspyyntö osoitetaan rekisteriasioita hoitavalle hen-
kilölle omakätisesti allekirjoitetussa tai vastaavalla tavalla 
varmennetussa asiakirjassa taikka henkilökohtaisesti rekis-
terinpitäjän luona.  
 

13.  Rekisteritietojen kor-
jaaminen 

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia virheellisen tiedon kor-
jaamista.  
 
Rekisterinpitäjän on ilman aiheetonta viivytystä oma-
aloitteisesti tai rekisteröidyn vaatimuksesta oikaistava, 
poistettava tai täydennettävä rekisterissä oleva tarpeeton, 
puutteellinen ja vanhentunut tieto.  
 
Jos tiedon korjaamisesta kieltäydytään, rekisteröidylle 
annetaan kirjallinen kieltäytymistodistus ja hänellä on oi-
keus saattaa asia tietosuojavaltuutetun ratkaistavaksi 
osoitteella: Tietosuojavaltuutetun toimisto, PL 800, 00521 
Helsinki. Tietosuojavaltuutettu voi antaa rekisterinpitäjäl-
le määräyksen tiedon korjaamisesta . 
 
Oikaisupyyntö tehdään kirjallisesti ja se osoitetaan rekis-
teriasioita hoitavalle henkilölle. Pyynnössä on syytä tar-
kasti yksilöidä ja perustella, mitä tietoa vaaditaan korjat-
tavaksi, mikä on asiakkaan mielestä oikea tieto ja millä 
tavoin korjaus pyydetään tekemään.  
  

14.  Rekisteröidyn infor-
mointi 
 

Liedon kunnan internetsivut 

 


