Rekisteriseloste

21.5.2015

REKISTERISELOSTE
Henkilötietolaki (523/99) 10 §
Laatimispvm: 21.5.2015

1. Rekisterinpitäjä
Maanmittauslaitos
Opastinsilta 12 C
PL 84, 00521 Helsinki
029 530 1100 (vaihde)

2. Rekisteriasioista vastaava henkilö ja yhteyshenkilö
Antti Laaksonen
Paikkatietokeskus FGI
Geodeetinrinne 2
02430 MASALA
etunimi.sukunimi@maanmittauslaitos.fi

3. Rekisterin nimi
FinnRef-paikannuspalvelun käyttäjärekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus / rekisterin käyttötarkoitus
Rekisterinpitäjä käsittelee asiakkaiden henkilötietoja seuraavia tarkoituksia varten:
− yhteydenpito palvelun käyttäjän kanssa
− palvelussa ilmenevistä ongelmista tai virheistä ilmoittaminen
Henkilötietojen käsittely perustuu henkilötietolain 8 pykälän 1 momentin kohtiin 1, 2, 5 ja 6.

5. Rekisterin tietosisältö
Asiakkaista kerätään ja talletetaan seuraavat tiedot:
Asiakastiedot
− etu- ja sukunimi
− organisaatio
Yhteystiedot
− sähköpostiosoite
− postiosoite
− puhelinnumero
Tunnistetiedot palvelun käyttöä varten
− käyttäjätunnus
− salasana
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Palvelujen ja tuotteiden käytön valvontaan, jatkokehitykseen sekä tietoturvaan liittyen
− käyttäjän palveluun lähettämät tiedot
Asiakaspalautteet
− asiakkaiden tyytyväisyystiedot
− palaute ja kehitysehdotukset rekisterinpitäjän palveluista
Muut tiedot
− lainsäädännön mukaiset suoramainonnan, etämyynnin ja muun suoramarkkinoinnin kieltotiedot
− muut asiakkaan suostumuksella tai valtuuttamana saadut tiedot, jotka ovat tarpeellisia hänen
pyytämänsä palvelun toteuttamiseksi

6. Säännönmukaiset tietolähteet
Rekisteritietoja täydennetään asiakkaiden omien ilmoitusten mukaan.

7. Rekisterin suojauksen periaatteet
A. Manuaalinen aineisto
Rekisteriä ja/tai sen osia säilytetään Maanmittauslaitoksen käytössä olevissa toimitiloissa, jotka on lukittu ja valvottu.
B. ATK:lle talletetut tiedot
Rekisteriin tai sen osiin on pääsy vain Maanmittauslaitoksen palveluksessa olevilla
henkilöillä tai valtuuttamilla toimijoilla, jotka tarvitsevat tietoja työtehtävissään. ATK-laitteet ovat käyttäjätunnuksin ja salasanoin suojattuja.

8. Rekisterissä olevien tietojen tarkastusoikeus henkilötietolain perusteella
Rekisteröidyllä henkilöllä on henkilötietolain 26 pykälän mukaisesti oikeus tarkistaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilörekisteriin on tallennettu. Tarkastusoikeus on maksuton enintään kerran vuodessa
(12 kk) toteutettuna.
Tarkastuspyyntö tulee tehdä henkilökohtaisesti rekisterinpitäjän luona tai lähettää
kirjallisesti ja allekirjoitettuna rekisteriasioista vastaavalle henkilölle

9. Virheellisen tiedon korjaaminen
Rekisteröidyllä henkilöllä on oikeus vaatia rekisterinpitäjältä rekisterissä olevan, itseään koskevan virheellisen, puutteellisen, tarpeettoman tai vanhentuneen tiedon korjaamista.
Korjaamispyyntö tulee tehdä kirjallisesti ja riittävän yksilöidysti ja se tulee osoittaa
rekisteriasioista vastaavalle henkilölle.

