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

Ilomantsin kunta, Kuntaympäristölautakunta
Soihtulantie 7, 82900 Ilomantsi
0401043000

2. Rekisterinpitäjä edustaja(t)

Rakennusvalvonta
Anita Laatikainen
Soihtulantie 7, 82900 Ilomantsi
0401043302
anita.laatikainen(at)ilomantsi.fi
Ympäristötoimi
Ritva Kontkanen
Soihtulantie 7, 82900 Ilomantsi
0401043511
ritva.kontkanen(at)ilomantsi.fi

3. Tietosuojavastaava

Ilse Soivanen
Soihtulantie 7, 82900 Ilomantsi
0401043324
tietosuojavastaava(at)ilomantsi.fi

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus Viranomaistoiminta
Rakennuslupien käsittely, lupaehtojen valvonta, rakennus- ja
huoneistorekisterin päivittäminen, laskutus,
väestörekisterikeskukselle toimitettavan aineiston käsittely,
tilastotuotanto.
MRL ja MRA (Maankäyttö- ja rakennuslaki ja -asetus)

5. Henkilötietojen käsittelyn
oikeusperuste

Maa-ainesten ottolupatiedot ja ympäristölupien lupatiedot
Rekisterijärjestelmän tarkoituksena on toimia työvälineenä
maa-aineslainsäädännön mukaisten valvontatehtävien
hoitamiselle.
Mihin tietojen käsittely perustuu? (artikla 6, erityisten
henkilötietoryhmien osalta artikla 9)
- rekisteröidyn antama suostumus (suoramarkkinointi on
kysytty hakemuksessa, kielto tai suostumus, tyhjä
valintaruutu tarkoittaa kieltoa)
- sopimus
- rekisterinpitäjän lakisääteinen velvollisuus
- rekisteröidyn/toisen luonnollisen henkilön
elintärkeiden etujen suojaaminen
- yleinen etu/rekisterinpitäjän julkinen valta

6. Rekisterin tietosisältö

Rakennusvalvonta:
Hakijasta tallennetaan seuraavia tietoja:
 Nimi, osoite, henkilötunnus, äidinkieli ja yhteystiedot
(puhelimet, sähköposti)
Yhteyshenkilöstä tallennetaan seuraavia tietoja:
 Nimi, osoite, äidinkieli, yhteystiedot (puhelimet,
sähköposti) ja ammatti
Ympäristötoimi:
 Hakija, osoite, kiinteistötunnus, myönnetyt maaainesmäärät, kiinteistöä koskevat tiedot, luvan
myöntämispäivä, vakuuden lähetyspäivä/määrä
 Naapureitten ja rajanaapureiden kuulemisasiakirjat,
nimi, osoite, kiinteistötunnus

7. Säännönmukaiset tietolähteet

Rakennusvalvonta:
Lupahakemukset, joihin hakija itse täyttää henkilötietonsa ja
kiinteistörekisteri, väestörekisteri (vaan oman kunnan
asukkaat), lainhuutorekisteri (Maanmittauslaitos)
Ympäristötoimi:
Hakijoiden omat ilmoitukset/hakemukset (saapuneet asiakirjat)
Henkilötietojen antaminen on lakisääteistä ja ellei niitä saada,
ei voi myöskään saada esim. rakennuslupaa tai ympäristölupaa.

8. Käsittelyssä käytettävät
ylläpitojärjestelmät

A. Sähköiset tietojärjestelmät
Henkilötietoja käsitellään seuraavien tietojärjestelmien avulla:
- KuntaNet Rakennusvalvonta ja Karttaliittymä
- Maa-ainesvakuuksien yhteenvetotieto (exel)
B. Manuaalinen aineisto
 Rakennusvalvonnan hakemus ja päätösasiakirjat
 Myyntilaskupäiväkirjat
 Laskukopiot
 Ympäristövalvonnan hakemus- ja päätösasiakirjat
 Maatalousyrittäjien yhteystietorekisteri

9. Henkilötietojen suojauksen
periaatteet

ATK:lla käsiteltävät tiedot
KuntaNet
Rekisterissä yleisesti selattavissa olevat tiedot ovat julkisia.
Yksilöllisien henkilötietojen käsittelyyn vaaditaan erikseen
myönnetyt käyttöoikeudet. Rekisteri on tarkoitettu sisäiseen
viranomaiskäyttöön.
Järjestelmää käytetään verkkoympäristössä. Järjestelmän
palvelinlaitteet säilytetään lukitussa tilassa, jonne on pääsy
ainoastaan erikseen sovituilla henkilöillä. Rekisteriä käyttävien
tietokoneet sijaitsevat lukittavissa olevissa tiloissa.
Manuaalinen aineisto
Säilytetään lukitussa tilassa.

10. Automatisoitu päätöksenteko,
mukaan lukien profilointi (EU:n
tietosuoja-asetuksen artikla 22)
11. Tietojen säännönmukaiset
luovutukset

Esim. Automatisoituja päätöksiä ei tehdä.
Tietoja luovutetaan säännönmukaisesti.
Väestörekisterikeskukselle lähetetään rajapinnan kautta tiedot
lupapäätöksistä, rakennustöiden aloituksesta, valmistumisesta
ja raukeamisesta.
Uudet osoitteet luovutetaan Maanmittauslaitokselle (olemassa
olevan kiinteistön osoitetiedon täydennys)
Maa-ainesluvat syötetään valtakunnalliseen ottorekisteriin
(Etelä-Suomen Elykeskus) ja maa-ainesmäärät nottorekisteriin.

12. Tietojen siirto EU:n tai ETA-alueen Tietoja ei luovuteta EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.
ulkopuolelle
13. Henkilötietojen säilytysaika
Tietojen säilytysajat määräytyvät organisaation
arkistonmuodostussuunnitelman mukaisesti seuraavasti
 Rakennusvalvonnan lupahakemus ja päätösasiakirjat
sekä maa-ainesluvat säilytetään pysyvästi
 Myyntilaskupäiväkirjat ja reskontraluettelot 10v.
 Laskukopiot säilytetään 10 v
14. Rekisteröidyn oikeudet
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,
Rakennusvalvonnan ja ympäristötoimen viranomaistehtävät,
Soihtulantie 7, 82900 Ilomantsi (valmistaudu todistamaan
henkilöllisyytesi)
Sähköinen palvelu tulee myöhemmin syksyllä 2018.

