HENKILÖTIETOLAIN (523/99) 10 §:N MUKAINEN REKISTERISELOSTE (HRKS):
1. Rekisterinpitäjä
Riihimäen kaupunki
Riihimäen pysäköinninvalvonta
Kalevankatu 1
11100 Riihimäki
2. Rekisteriasioita hoitava henkilö
Jussi Savola, pysäköinninvalvoja, puh. 019-758 4013
Seija Korpitypäs, pysäköinnintarkastaja, puh. 019-758 4038
Satu Mäenpää, pysäköinnintarkastaja, puh. 019-758 4037
3. Rekisterin nimi
Pysäköintivirhemaksurekisteri
4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Pysäköintivirhemaksujen seuranta, perintä sekä vastalauseiden käsittely.
Laki pysäköintivirhemaksusta.
5. Rekisterin tietosisältö
Virheellisesti pysäköityjen ajoneuvojen omistajat ja haltijat sekä vastalauseiden tekijät.
Asiakkaan nimi, henkilö/ly-tunnus, osoite.
Tiedot pysäköintivirhemaksuista (perinnän vaiheet ja maksut), tehdyistä vastalauseista ja päätöksistä, omistajan vaihdoksista, estetodistuksista sekä muista
tarpeellisista toimenpiteistä.
6. Säännönmukaiset tietolähteet
Ajoneuvorekisterikeskus
Väestörekisterikeskus
Asiakas
Ulosottoviranomaiset
7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle
Ulosottoviranomaiset (ulosottohakemukset)
Hallinto-oikeus (valitusten käsittelyä varten)
Luovutuksia EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle ei tapahdu.
8. Rekisterin suojauksen periaatteet
A. Manuaalinen aineisto
Lukitut kaapit/lukittu huone.
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B. ATK:lle tallennetut tiedot
Kaupungin sisäverkon ulkopuolelta pääsy on estetty.
Käyttäjätunnus ja salasana ovat henkilökohtaisia.
Järjestelmästä otetaan säännöllisesti varmuuskopioita.
Rekisteri on salainen viranomaisen toiminnan julkisuudesta annetun lain 24
§:n 1 momentin 23 kohdan perusteella.
9. Rekisteröidyn informointi
Rekisteröidylle annetaan rekisteröinnin yhteydessä tieto siitä, että häntä koskevia henkilötietoja rekisteröidään tietojärjestelmään ja että järjestelmää koskeva rekisteriseloste on nähtävissä toimipisteessä ja Riihimäen kaupungin
www.sivuilla.
10. Tarkastusoikeus
Rekisteröity voi esittää tarkastusoikeutta koskevan pyynnön henkilökohtaisesti
tai kirjallisesti rekisteriasioita hoitavalle henkilölle, joka päättää sen toteuttamisesta, Kirjalliseen pyyntöön perustuva tarkastusoikeus toteutetaan kahden viikon kuluessa pyynnön esittämisestä. Rekisteriasioista vastaavan henkilön
luona esitetty suullinen tarkastuspyyntö voidaan toteuttaa välittömästi, mikäli
henkilö voidaan tunnistaa.
11. Tiedon korjaaminen
Rekisteröity voi esittää milloin tahansa tiedon korjaamista rekisterinpitäjälle ja
virheellinen, tarpeeton, puutteellinen tai vanhentunut henkilötieto oikaistaan.
Jos korjaamisesta kieltäydytään, henkilölle annetaan kirjallinen kieltäytymistodistus, ja henkilöllä on oikeus saattaa asia tietosuojavaltuutetun ratkaistavaksi
osoitteella: Tietosuojavaltuutetun toimisto, PL 135, 00181 Helsinki. Tietosuojavaltuutettu voi antaa määräyksen tiedon korjaamisesta.
12. Kielto-oikeus
Rekisteröidyllä on oikeus kieltää käsittelemästä häntä koskevia tietoja suoramarkkinointia, markkina- ja mielipidetutkimusta, henkilömatrikkelia ja sukututkimusta varten.

13.2.2008

