
  

  

    

     

   Tietosuojaseloste   

    

  

1.  
 Rekisterinpitäjä  

Nimi (y-tunnus)  

Puolangan kunta   
 

Osoite  

Maaherrankatu 7, 89200 Puolanka  

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

08 6155 441, kunta@puolanka.fi  

2.  
Yhteyshenkilö 
rekisteriä 
koskevissa 
asioissa  

Nimi  

Elinkeinopäällikkö  

Osoite  

Maaherrankatu 7, 89200 Puolanka  

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

Puolangan kunnanvirasto 08 - 6155 441   

3.  
Rekisterin nimi  

  
Webropol kysely- ja tiedonkeruusovellus  

4.   
Henkilötietojen 
käsittelyn 
tarkoitus  

  
Tietoja kerätään ilmoittautumisina, palautteina ja kyselyinä. Henkilötietoja kerätään 
julkisuuslain mukaisen tietopalvelun toteuttamiseksi ja tarvittaessa laskutusta 
varten.  

5.  
Rekisterin 
tietosisältö  

  
Rekisteri voi sisältää seuraavia tietoja:  
- nimi  
- osoite  
- puhelinnumero  
- henkilötunnus (tietopalvelua ja laskutusta varten)  
- sähköpostiosoite  
- osoite  
- palautteet  
- kyselyt  
- ilmoittautumiset  
- muut mahdolliset rekisteröidyn suostumuksella kerätyt tiedot  
  

6.   
Säännön 
mukaiset 
tietolähteet  

  
Tiedot saadaan suoraan Webropol -kyselyyn internetin kautta vastaajilta. Vastaajan 
syöttämät tiedot rekisteröityvät vasta, kun vastaaja hyväksyy niiden käytön 
lähettämällä sähköisen lomakkeen.  

    

Posti- ja käyntiosoite    Puhelin      Sähköposti  
Maaherrankatu 7    +358 (0)8 6155 441    kunta@puolanka.fi  
89200 Puolanka  
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7.  
Tietojen 
säännönmukaiset 
luovutukset  

  
Tietoja ei luovuteta ulkopuolelle.  

8.  
Tietojen siirto 
EU:n tai ETA:n 
ulkopuolelle  

  
Rekisterin pitäjä ei luovuta henkilötietoja EU:n eikä Euroopan talousalueen 
ulkopuolelle.  

9.   
Rekisterin 
suojauksen 
periaatteet ja 
säilytysaika  

  
A Manuaalinen aineisto  
Rekisteristä ei synny manuaalista aineistoa.  
  
B Sähköinen aineisto  
Rekisteri on suojattu ulkopuoliselta käytöltä. Rekisteriin pääsy vaati kirjautumisen 
henkilökohtaisella käyttäjätunnuksella ja salasanalla. Webropolin kautta kerättyjen 
henkilötietojen käyttöön ovat oikeutettuja vain ne työntekijät, joilla työnsä puolesta on 
oikeus käsitellä niitä. Kullakin käyttäjällä on voimassaoleva ja sitova 
salassapitosopimus.  
  
Kyselyt vastauksineen on tallennettu Webropol:n ylläpitämille palvelimille, joiden 
suojaamisesta ja tietoturvasta huolehtii Webropol. 
  
Kerätyt tiedot säilytetään vain niin kauan kuin niitä tarvitaan kuhunkin perusteltuun 
käyttötarkoitukseen.  Säilytysajan päätyttyä henkilötiedot hävitetään.  
  

10.  
Tarkastus oikeus  

  
Jokaisella on salassapitosäännösten estämättä oikeus tiedon etsimiseksi tarpeelliset 
seikat ilmoitettuaan saada tietää, mitä häntä koskevia tietoja henkilörekisteriin on 
talletettu tai, ettei rekisterissä ole häntä koskevia tietoja. Tarkastuspyyntö osoitetaan 
kohdan 2 rekisteriasioista vastaavalle henkilölle tai kunnanviraston 
tietosuojavastaavalle kirjallisesti. (Yleinen tietosuoja-asetus (EU 2016/679).  

11.  
Oikeus vaatia 
tiedon 
korjaamista  

  
Korjaamispyyntö osoitetaan kohdan 2 rekisteriasioista vastaavalle henkilölle tai 
kunnanviraston tietossuojavastaavalle kirjallisesti.  
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