TIETOSUOJASELOSTE
Seloste on henkilötietojen käsittelystä ja rekisteröidyn oikeuksista
EU:n yleinen tietosuoja-asetus (2016/679)
Rekisterin/palvelun nimi: Viranomaiskäytössä olevat karttaohjelmat
Tiedonanto on laadittu (pvm): 21.5.2018
1. Rekisterinpitäjä

Ilomantsin kunta, Kuntaympäristölautakunta
Soihtulantie 7, 82900 Ilomantsi
0401043000

2. Rekisterinpitäjä edustaja(t)

Mapinfo professional karttaliittymä
Anita Laatikainen
Soihtulantie 7, 82900 Ilomantsi
0401043302
anita.laatikainen(at)ilomantsi.fi
Keypro:n Keyaqua karttaohjelma
Henri Mustonen
Soihtulantie 7, 82900 Ilomantsi
040 104 3341
henri.mustonen(at)ilomantsi.fi

3. Tietosuojavastaava

Ilse Soivanen
Soihtulantie 7, 82900 Ilomantsi
040 104 3324
tietosuojavastaava@ilomantsi.fi

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

MapInfo ohjelmistolla on pohjakartta-aineistojen lisäksi mm.
kiinteistöjen, rakennusten ja rakennuslupien sijainteja.
Järjestelmää käytetään myös kiinteistöjen ja rakennusten
omistaja-selvityksissä, rakennuslupien käsittelyssä sekä
kaavoituksessa.
Keypro:n Keyaqua karttaohjelma on työkalu vesi- ja
viemäriverkkotietojen hallintaan
Mihin tietojen käsittely perustuu? (artikla 6, erityisten
henkilötietoryhmien osalta artikla 9)
- rekisteröidyn antama suostumus
- sopimus
- rekisterinpitäjän lakisääteinen velvollisuus
- rekisteröidyn/toisen luonnollisen henkilön
elintärkeiden etujen suojaaminen
- yleinen etu/rekisterinpitäjän julkinen valta
- kiinteistöjen omistajatiedot: nimi, syntymäaika, osoite,
kiinteistötunnus
- vesijohto- ja viemärirekisteri, kiinteistötunnukset

5. Henkilötietojen käsittelyn
oikeusperuste

6. Rekisterin tietosisältö

7. Säännönmukaiset tietolähteet

Tiedot mapInfon päivitetään osittain manuaalisesti
kiinteistöluovutusilmoitusten pohjalta, jotka saadaan
maanmittauslaitoksesta.
Sähköinen ajoittainen päivitys tulee massana
maanmittauslaitoksesta.

8. Käsittelyssä käytettävät
ylläpitojärjestelmät

9. Henkilötietojen suojauksen
periaatteet

Kiinteistöä ei voi omistaa ilman henkilötietoja.
A. Sähköiset tietojärjestelmät
Henkilötietoja käsitellään seuraavien tietojärjestelmien avulla:
- MapInfo on paikkatieto-ohjelmisto, joka toimii
karttapohjaisena liittymänä KuntaNet-rekisterin
tietoihin
- Keypro:n Keyaqua karttaohjelma, jossa näkyy
vesiverkoston sijainti ja kulutuspisteet
B. Manuaalinen aineisto
 ei synny manuaalisia asiakirjoja
Rekisterissä yleisesti selattavissa olevat tiedot ovat julkisia.
Rekisteri on tarkoitettu sisäiseen viranomaiskäyttöön.
Järjestelmää käytetään verkkoympäristössä. Jokaisella
käyttäjällä on omat käyttäjätunnukset ja salasanat. Järjestelmän
palvelinlaitteet säilytetään lukitussa tilassa, jonne on pääsy
ainoastaan erikseen sovituilla henkilöillä. Rekisteriä käyttävien
tietokoneet sijaitsevat lukittavissa olevissa tiloissa.

10. Automatisoitu päätöksenteko,
mukaan lukien profilointi (EU:n
tietosuoja-asetuksen artikla 22)
11. Tietojen säännönmukaiset
luovutukset
12. Tietojen siirto EU:n tai ETA-alueen
ulkopuolelle
13. Henkilötietojen säilytysaika
14. Rekisteröidyn oikeudet

Esim. Automatisoituja päätöksiä ei tehdä.
Ei säännönmukaisia luovutuksia
Tietoja ei luovuteta EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.
Ohjelmassa tiedot säilyvät voimassaoloajan.
Kerrotaan, mihin rekisteröidyllä on oikeus sekä kuinka pyyntö
tehdään/kenelle osoitetaan.
Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa itseään koskevat
henkilötiedot.
Rekisteröidyllä on oikeus pyytää tietojensa oikaisemista tai
poistamista.
Rekisteröidyllä on oikeus pyytää käsittelyn rajoittamista tai
vastustaa käsittelyä.
Rekisteröidyllä on oikeus pyytää henkilötietojen siirtämistä
järjestelmästä toiseen/rekisterinpitäjältä toiselle.

Rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa antamansa suostumus,
mikäli henkilötietojen käsittely perustuu rekisteröidyn
antamaan suostumukseen.
Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus Tietosuojavaltuutetun
toimistoon, mikäli rekisteröity katsoo, että häntä koskevien
henkilötietojen käsittelyssä on rikottu voimassa olevaa
tietosuojalainsäädäntöä.
Pyynnöt tulee toimittaa henkilökohtaisesti kirjallisena ja
allekirjoitettuna osoitteeseen: Ilomantsin kunnan Palvelupiste,
Karttaohjelmat, Soihtulantie 7, 82900 Ilomantsi (valmistaudu
todistamaan henkilöllisyytesi)
Sähköinen palvelu tulee myöhemmin syksyllä 2018.

