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Ympäristönsuojelun vastuualueen tietosuojatiedote
Tällä tiedotteella Riihimäen kaupunki kertoo siitä, kuinka se käsittelee henkilötietoja ympäristönsuojelun
vastuualueella tallennettavien tietojen kokoamisessa ja käytössä. Rekisterinpitäjänä toimii Riihimäen
kaupunki, Eteläinen Asemakatu 2, 11130 Riihimäki. Verkkosivut: http://www.riihimaki.fi, puhelinvaihde:
019 758 4000, sähköposti: kirjaamo@riihimaki.fi, kaupungin tietosuojavastaavan yhteystieto:
tietosuoja@riihimaki.fi
1. Mistä saamme tietoa?
Henkilötiedot saadaan henkilöltä itseltään, toiminnanharjoittajilta, toisilta viranomaisilta ja
haitankärsijöiltä. Tarvittaessa voimme selvittää asian käsittelyyn tarvittavia henkilötietoja esimerkiksi
kiinteistörekisteristä.
2. Millaista tietoa tallennamme?
Tallennamme tarvittavilta osin yhteystietoja, kuten nimen, osoitteen, kiinteistörekisteritunnuksen ja
sähköpostin sekä tiedon, minkä yrityksen tai yhteisön yhteyshenkilönä rekisteröity toimii.
Ympäristönsuojelun vastuualueella ei tallenneta henkilötunnuksia.
3. Mihin tietoja käytetään?
Henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena on ympäristönsuojeluviranomaisen lakisääteisen toiminnan
hoitaminen, kuten valvonnan toteuttaminen, lupahakemusten ja ilmoitusten käsittely ja valvonta sekä
valitusasioiden käsittely. Tietoja voidaan käyttää myös tiedottamiseen ja asiakaskyselyiden toteuttamiseen.
4. Tietoja ei käytetä seuraavilla tavoilla
Profilointiin¹, eikä muuhun kuin tässä tiedotteessa kerrottuihin tarkoituksiin.
¹) tietoja ei käytetä automaattiseen päätöksentekoon ja profilointiin siinä merkityksessä, kuin profilointia
käytetään juridisena terminä henkilötietojen tietosuojan yhteydessä.
Henkilötietoja luovutetaan lainsäädännön tai yksilöidyn tietopyynnön perusteella siihen oikeutetuille
viranomaisille tai yksityishenkilöille noudattaen lainsäädäntöä. Rekisteristä ei siirretä tietoja EU:n tai ETA:n
ulkopuolelle.
5. Kuinka kauan säilytämme tietoja?
Arkistolaitoksen pysyvästi säilytettäväksi määrittämiä tietoja säilytetään pysyvästi. Tarvittaessa tietoja
poistetaan viranomaisen harkinnan perusteella.
6. Kuka tietoja käsittelee?
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Tietoja käsittelevät pääasiassa ympäristönsuojelun vastuualueen viranhaltijat. Tietoja voidaan antaa niille
kaupungin työntekijöille/viranhaltijoille, jotka työssään tarvitsevat näitä tietoja. Tietojärjestelmiin
tallennettujen tietojen ylläpitäjinä ja varmuuskopioista vastaavina tietoja näiltä osin käsittelevät
tietojärjestelmätoimittajat.
7. Henkilötietojen käsittelyn peruste
EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 c-kohta, käsittely on tarpeen rekisterinpitäjän lakisääteisen
velvoitteen noudattamiseksi. EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen 1 e-kohta, käsittely on tarpeen yleistä etua
koskevan tehtävän suorittamiseksi tai rekisterinpitäjälle kuuluvan julkisen vallan käyttämiseksi.
8. Sinun oikeutesi rekisteröitynä
Rekisteröitynä sinulla on oikeus tarkastaa mitä tietoja Riihimäen kaupunki on sinusta tallettanut.
Tietopyyntö-lomake löytyy Riihimäen kaupungin julkisesta verkkopalvelusta
(http://www.riihimaki.fi/tietosuoja) ja se tulee toimittaa täytettynä henkilökohtaisesti tai asianhoitajan
välityksellä Riihimäen kaupungin palvelupisteeseen: Eteläinen Asemakatu 2, 11130 Riihimäki. Pyynnön
jättäjän on esitettävä henkilöllisyystodistus pyynnön jättämisen yhteydessä. Huom! Korona-epidemian
aikana kaupungin palvelupiste saattaa olla suljettuna. Tällöin tietopyyntö-lomakkeen voi täydentää suomi.fi
–palvelun kautta. Suomi.fi –palvelun käyttö mahdollistaa tietopyynnön tekemisen kokonaan sähköisesti.
Riihimäen kaupungille luotettava tietojenkäsittely on ehdoton perusedellytys kaikessa toiminnassa. Jos
kuitenkin epäilet tietojasi käsiteltävän epäasiallisesti tai tiedoissasi on virheitä, voit tehdä kirjallisen
korjaamisvaatimuksen (http://www.riihimaki.fi/tietosuoja) Riihimäen kaupungin palvelupisteessä,
Eteläinen Asemakatu 2, 11130 Riihimäki tai suomi.fi-palvelussa. Vaatimuksen jättäjän on esitettävä
henkilöllisyystodistus vaatimuksen jättämisen yhteydessä tai todistettava henkilöllisyytensä vahvalla
tunnistautumisella suomi.fi-palvelussa. Jos virheellisiä tietoja tai epäasiallista tietojen käsittelyä ei korjata,
voit ottaa yhteyttä kunnan tietosuojavastaavaan tietosuoja@riihimaki.fi tai tehdä asiasta valituksen
tietosuojavaltuutetun toimistolle: Tietosuojavaltuutetun toimisto, PL 800, 00521 Helsinki.
https://tietosuoja.fi
9. Tämän tiedotteen muuttaminen
Pidätämme oikeuden muuttaa tätä tiedotetta aina kun päivitystarvetta ilmenee.

