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Tietosuojaseloste      
 

Rekisteröidyn informoimiseksi  

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

Päivitetty pvm:   11.1.2023 

1. Rekisterin nimi 
Liedon kaupungin Webropol-kyselyiden rekisteri  

2. Rekisterinpitäjä 
Liedon kaupunki 

3. Rekisterin vastuuhenkilö 
Toimialajohtaja Anne Rantala 

Hallintopalvelut, PL 24, 21421 Lieto 

Sähköposti: etunimi.sukunimi(at)lieto.fi. Puhelin: +358 (0)2 4873 300 (vaihde) 

4. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa 
Tiedotussihteeri, Eija Kares 

Hallintopalvelut, PL 24, 21421 Lieto.  

Sähköposti: etunimi.sukunimi(at)lieto.fi. Puhelin: +358 (0)2 4873 300 (vaihde) 

5. Tietosuojavastaava 
Senja Väänänen 

Tietosuojavastaava, PL 24, 21421 Lieto.  

Sähköposti: tietosuoja(at)lieto.fi. Puhelin: +358 (0)2 4873 300 (vaihde) 

6. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus / rekisterin käyttötarkoitus 

Miksi käsittelemme henkilötietojasi: 
Henkilötietoja kerätään ilmoittautumisiin, kysymyksiin vastaamiseen ja muihin vastaaviin tarkoituksiin. Henkilötietojen 
käsittelyn tarkoituksesta kerrotaan tarkemmin kussakin Liedon kaupungin laatimassa kyselylomakkeessa. 

Miksi saamme käsitellä henkilötietojasi (perusteet): 
Suostumus 

Käytämmekö päätöksenteossa automaattista profilointia: 
Emme käytä päätöksenteossa automaattista profilointia. 

7. Rekisterin tietosisältö 

Mitä henkilötietoja käsittelemme: 
Rekisteröidystä tallennetaan kussakin kyselyssä tarpeelliset tiedot kyselyä koskevan toiminnon suorittamiseksi. Kyselylo-
makkeessa ilmaistaan otsikolla, mitä yksilöinti- ja muita tietoja rekisteröidystä kerätään. 

Kyselyillä voidaan kysellä henkilötietoja, jotka saattavat sisältää, mutta niihin rajoittumatta seuraavia henkilötietoryh-
miä: Etu- ja sukunimi, yhteystiedot(s-posti, puhelinnumero, osoite), muut vastaavat asiakastiedot. 

IP-osoite, mahdollinen evästeiden kautta saatu henkilötieto. 

Muuta kuin henkilötietoja kerätään kunkin kyselyn tarpeen mukaisesti. 

Kuinka pitkään säilytämme henkilötietojasi (säilyttämisajan määrittämiskriteerit): 
 

Mistä käsittelyssä tarvittavat henkilötiedot saadaan (tietolähteet): 
Kyselylomakkeiden vastaukset. Tietojen pääasiallisina tuottajina toimivat rekisteröitävät henkilöt eli kyselyihin vastaajat 
itse. Lupa rekisteröintiin saadaan rekisteröitäviltä henkilöiltä. 

8. Tietojen säännönmukaiset luovutukset (henkilötietojen vastaanottajat / vastaanottajaryhmät) 

Säännönmukaiset siirrot ja luovutukset: 
Tietoja ei luovuteta ulkopuolisille tahoille, eikä tieto ole ulkopuolisten nähtävänä. 

Tiedot kerätään Webropol-lomakkeella. Liedon kaupunki ja Webropol Oy ovat solmineet tietojenkäsittelysopimuksen 
jossa Webropol Oy sitoutuu asianmukaisiin tietosuoja- ja tietoturvavaatimuksiin. 

Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle ja sen perusteet: 
Tietoja ei luovuteta EU:n tai ETA:n ulkopuolelle. 

9. Rekisterin ylläpitojärjestelmät ja suojauksen periaatteet 

A. Sähköiset ylläpitojärjestelmät: 
Webropol kyselyjärjestelmä 
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B. Manuaalinen aineisto: 
Rekisterissä ei käsitellä manuaalista aineistoa. 

Tietojen suojauksen periaatteet: 

A. Sähköiset ylläpitojärjestelmät: 
Webropol-käyttöympäristössä kerättyihin tietoihin on pääsy kyselyn laatijalla, asian käsittelijällä sekä Liedon kaupungin 
Webropol-pääkäyttäjällä. 

Webropol ja sen alihankkijat käsittelevät henkilötietoja. Webropol huolehtii järjestelmänsä toimivuudesta ja tietotur-
vasta sekä henkilökuntansa vastuusta. Webropol Oy ei siirrä tietoja tai käsittele kyselyllä kerättyjä tietoja missään tilan-
teessa EU:n tai ETA.n ulkopuolella. 

Webropol-kyselystä tiedot voidaan siirtää rekisterinpitäjän omaan suojattuun verkkoympäristöön, jonka käyttöön vaadi-
taan käyttäjätunnus ja salasana. Tiedot säilytetään Liedon kaupungin tietoturvaperiaatteiden mukaisesti. 

B. Manuaalinen aineisto: 
Rekisterissä ei käsitellä manuaalista aineistoa. 

10. Rekisteröidyn oikeudet 
Sinulla on oikeus:  

• tarkastaa itseäsi koskevat tiedot 

• pyytää tietojesi oikaisemista 

• vaatia tietojesi poistamista (ei koske lakisääteisiä tehtäviä) 

• vaatia henkilötietojesi käsittelyn rajoittamista 

• vastustaa henkilötietojesi käsittelyä 

• pyytää itse toimittamiesi henkilötietojen siirtämistä rekisterinpitäjältä toiselle 

• oikeus peruuttaa antamasi suostumus, mikäli henkilötietojen käsittely perustuu suostumukseen 

• olla joutumatta automaattisen päätöksenteon kohteeksi 

11. Rekisteröidyn oikeuksiin liittyvät pyynnöt 
Rekisteröidyn oikeuksiin liittyvät pyynnöt osoitetaan: Liedon kaupungin kirjaamo, PL 24, 21421 Lieto 

Tarkastuspyynnöissä käytettäviä lomakkeita on saatavissa Liedon kaupungin asiointipisteestä ja internetsivuilta 
(www.lieto.fi). Tarkastuspyyntö osoitetaan rekisteriasioita hoitavalle henkilölle omakätisesti allekirjoitetulla tai vastaa-
valla tavalla varmennetulla lomakkeella.  

Rekisteröidyllä on oikeus saattaa asia tietosuojavaltuutetun käsiteltäväksi, jos rekisteröity katsoo, että häntä koskevien 
henkilötietojen käsittelyssä rikotaan sitä koskevaa lainsäädäntöä: 

Tietosuojavaltuutetun toimisto, PL 800, 00521 Helsinki.  

Rekisterinpitäjä saa periä tietojen antamisesta korvauksen vain, jos siitä, kun asianomainen edellisen kerran sai tarkas-
tettavakseen rekisterin tiedot, on kulunut vähemmän kuin yksi vuosi. Asiakirjoista perittävät maksut perustuvat voi-
massa olevaan Liedon kunnanhallituksen päätökseen. 

12. Rekisteröidyn informointi 
Henkilötietojen käsittelyn tarkoituksesta kerrotaan kussakin Liedon kaupungin laatimassa kyselylomakkeessa. 

Lisäksi tämä tietosuojaseloste toimii informaatioselosteena henkilötietojen käsittelystä ja on nähtävissä Liedon kaupun-
gin internet-sivuilla. 

 

http://www.lieto.fi/

