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TIETOSUOJASELOSTE 
Rekisterinpitäjän informointi rekisteröidylle 
 
EU:n yleinen tietosuoja-asetus (2016/679), 
artiklat 13 ja 14 
 
Laatimispäivä 
15.4.2021 

1  
Rekisterin pitäjä 

Nimi 
Virtain kaupunki, kaupunginhallitus, hallinto 

Osoite 
Virtaintie 26, 34800 Virrat 

Muut yhteystiedot (esim. puhelin virka-aikana, sähköpostiosoite) 
kirjaamo@virrat.fi 

2 
Yhteyshenkilö 
rekisteriä 
koskevissa asioissa 

 
Asianhallintasihteeri 
kirjaamo@virrat.fi 
044 715 1211 
 
Virtain kaupungin tietosuojavastaava 
Heli Salmi 
heli.salmi@virrat.fi 
044715 1217 

3 
Rekisterin nimi 

 
Viestinnällisten verkkopalvelujen asiakasrekisteri 
 

4 
Henkilötietojen 
käsittelyn tarkoitus 

Tarkoituksena on mm. kyselyt, palautteen käsittely, postituslistoille ilmoittautuminen. 
Tarkoituksena on mahdollistaa rekisteröidyille sähköiseen asiointiin sisältyvien 
tunnistautumis- ja profiilitietojen, omien asiointitietojen, suostumusten ja valtuutusten 
hallinta. 
 
Vastaukset voidaan ohjata Virtain kaupungin organisaatiossa (tai toimeksiannosta 
toimivalle) oikealle henkilölle vastattavaksi. 
 
Henkilötietojen lainmukainen käsittely perustuu: 
-Yleinen etu/Julkisen vallan käyttö 
-Suostumus 
-Rekisteri on julkishallinnon vapaaehtoisen tehtävän rekisteri 
 

5 
Rekisterin 
tietosisältö 

Rekisteritietojen ylläpitojärjestelmät (järjestelmän/sovelluksen nimi/nimet): 
FormBox, Dream Broker 
 
Rekisteri sisältää tarvittavat tiedot, joita ovat asiakkaan jättämät tiedot, kuten:  
nimi, henkilötunnus / Y-tunnus, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite. 
Rekisteröidyn yksilöinti-, lisä- ja yhteystiedot 
Palveluasioihin liittyvät rekisteröidyn omat tiedot ja viestit 
Suostumukset ja valtuutukset 
 

6 
Säännönmukaiset 
tietolähteet 

- Viranomaisrekistereistä, vahva tunnistautuminen 
- Rekisteröidyltä itseltään 
- Rekisteröidyn suostumuksella muista tausta-, asiointi- ja 
tunnistautumispalveluista. 
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7 
Tietojen 
säännönmukaiset 
luovutukset 

Ei säännönmukaisia luovutuksia. Tiettyjä henkilöön kohdistuvia tietoja voidaan luovuttaa 
viranomaistahoille. Tietoja voidaan harkinnanvaraisesti luovuttaa myös muihin 
tarkoituksiin. Joitakin tietoja voidaan myös julkaista esim. kaupungin www-sivuilla. Henkilö 
voi kieltää tietojensa luovuttamisen ja julkaisun. 
 

8 
Tietojen siirto EU:n 
tai ETA:n 
ulkopuolelle 

Henkilötietoja voidaan siirtää Euroopan unionin, Euroopan talousalueen tai muiden 
maiden sisällä, joiden Euroopan Komissio on todennut takaavan riittävän tietosuojan 
tason. 
 
Keskeinen lainsäädäntö: henkilötietolaki 5 ja 8 luku (523/1999) 

9 
Rekisterin 
suojauksen 
periaatteet 

A. Manuaalinen aineisto 

B. ATK:lla käsiteltävät tiedot 
 
Rekisterin ATK:lle tallennetut tiedot on suojattu tietoturvallisesti niin, että niitä pääsee 
katsomaan vain siihen oikeutettu työntekijä. Tietojärjestelmien käyttöä valvotaan ja 
järjestelmiin pääsee vain käyttäjätunnuksella ja salasanalla. 
 

10 
Tarkastusoikeus 
 

Pääsääntöisesti jokaisella on oikeus vaatia henkilörekisteriin talletetut tietonsa.  
 
Pyyntö tulee esittää tietosuojaselosteessa mainitulle yhteyshenkilölle kirjallisesti tai 
sähköpostitse. 

11  
Oikeus vaatia 
tiedon korjaamista 

Jokaisella on oikeus vaatia henkilörekisterissä olevan virheellisen tiedon korjaamista. 
 
Pyyntö tulee esittää kirjallisesti tai sähköpostilla rekisterin tietosuojaselosteessa mainitulle 
yhteyshenkilölle. 
 
Rekisterinpitäjä korjaa oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn vaatimuksesta virheellisen, 
tarpeettoman, puutteellisen tai vanhentuneen tiedon, jota rekisteröity ei itsevoi muokata.  
 
Keskeinen lainsäädäntö: Henkilötietolaki 6 luku (523/1999) 

12 
Muut 
henkilötietojen 
käsittelyyn liittyvät 
oikeudet 

Henkilötietolain 30 §:n mukaan rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää 
käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramainontaa, etämyyntiä tai muuta 
suoramarkkinointi sekä markkina-ja mielipidetutkimusta samoin kuin henkilömatrikkelia ja 
sukututkimusta varten. 

 


