
Tietosuojaseloste

Laatimispäivä

23.5.2016

Tietosuojaseloste on yhdistetty henkilötietolain (HetiL 523/1999) 10 §:n mukainen rekisteriseloste ja 
24 §:n mukainen rekisteröidyn oikeuksista kertova informointiasiakirja (kohdat 10–12). 

1. Rekisterinpitäjä

Nimi

Maanmittauslaitos

Osoite

Maanmittauslaitos
PL 84
00521 Helsinki

Muut yhteystiedot (esim. puhelin virka-aikana, sähköpostiosoite)

kirjaamo@maanmittauslaitos.fi

2. Yhteyshenkilö 
    rekisteriä koskevissa
    asioissa

Nimi

Viestintäjohtaja Pirkko Yliselä
Hallintojohtaja Matti Hyytinen

Osoite

Maanmittauslaitos
PL 84
00521 Helsinki

Muut yhteystiedot (esim. puhelin virka-aikana, sähköpostiosoite)

kirjaamo@maanmittauslaitos.fi

3. Rekisterin nimi Maanmittauslaitoksen tilaisuuksiin osallistujat

4. Henkilötietojen
    käsittelyn tarkoitus

Henkilötietoja käytetään Maanmittauslaitoksen tilaisuuksien hallinnointiin, 
viestintään ja laskutukseen sekä osallistumisen todentamiseen esimer-
kiksi auditointia varten.

5. Rekisterin tietosisältö Nimi, organisaatio- ja yhteystiedot. Lisäksi muita mahdollisia henkilöön 
liittyviä lisätietoja, kuten erityisruokavalio.

6. Säännönmukaiset
    tietolähteet

Henkilön oma tai organisaation yhteyshenkilön ilmoitus.

Ulkopuolisen tapahtumanjärjestäjän laatima ja luovuttama yhteenveto il-
moittautuneista.

7. Tietojen säännönmu-
kaiset luovutukset

Tietoja ei säännönmukaisesti luovuteta. 

Maanmittauslaitos voi tarvittaessa luovuttaa tietoja ulkopuoliselle taholle 
silloin kun ulkopuolinen taho vastaa kokonaan tai osittain tapahtuman 
järjestelyistä.
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8. Tietojen siirto EU:n tai 
ETA:n ulkopuolelle Ei luovuteta.

9. Rekisterin suojauksen
periaatteet

A. Manuaalinen aineisto

Manuaalista aineistoa ei säilytetä sen jälkeen kun tieto on tallennettu.

B. ATK:lle talletetut tiedot

Tiedot on tarkoitettu ainoastaan Maanmittauslaitoksen sisäiseen käyt-
töön. Tietoihin on pääsy vain Maanmittauslaitoksen henkilöstöllä.

Tiedot arkistoidaan Maanmittauslaitoksen tiedonohjaussuunnitelman
mukaan.  

10. Tarkastusoikeus Jokaisella on oikeus tarkastaa henkilörekisteriin tallennetut tietonsa hen-
kilötietolain 26 - 28 §:n mukaisesti. Tarkastusoikeus on maksuton enin-
tään kerran vuodessa (12 kk) toteutettuna. Pyyntö lähetetään Maanmit-
tauslaitoksen kirjaamoon osoitteeseen Maanmittauslaitos, PL 84, 00521 
Helsinki tai sähköpostiosoitteeseen kirjaamo@maanmittauslaitos.fi

11. Oikeus vaatia tiedon
korjaamista

Pyyntö henkilötietolain 29 §:n nojalla henkilörekisterissä olevan yksi-
löidyn virheen korjaamisesta lähetetään Maanmittauslaitoksen kirjaa-
moon osoitteeseen Maanmittauslaitos, PL 84, 00521 Helsinki tai sähkö-
postiosoitteeseen kirjaamo@maanmittauslaitos.fi

12. Muut henkilötietojen
      käsittelyyn liittyvät 
      oikeudet

Henkilötietoja voidaan käyttää henkilötietolain 19 § mukaisesti suora-
markkinointiin tai muihin osoitteellisiin tarkoituksiin, ellei rekisteröity ole 
kieltänyt henkilötietojen tällaista käsittelyä (HetiL 30 §).

mailto:kirjaamo@maanmittauslaitos.fi
mailto:kirjaamo@maanmittauslaitos.fi

	84578F0E824C92036DE1CD9FE9BD50D4.aspx

