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1. Rekisterinpitäjä Jyväskylän kaupungin kaupunkirakennelautakunta 
Hannikaisenkatu 17 
PL 233 
40101 Jyväskylä  

2. Rekisterin  
yhteyshenkilö 

 

Kaupunkisuunnittelu ja maankäyttö 
Yhdyskuntasuunnittelu ja paikkatiedot 
Janne Hartman 

3. Rekisterin nimi Trimble eReservation, Jyväskylän kaupungin varausjärjestelmä 

4. Tietosuojavas-
taava 

Liina Kuusela  
Kilpisenkatu 1 
PL 193 
40101 JYVÄSKYLÄ 

5. Henkilötietojen 
käsittelyn  
tarkoitus 

Web-sovellus, jolla kansalaiset ja sidosryhmät voivat tehdä venepaik-
kojen, viljelypalstojen ja lemmikkien hautapaikkojen varauksia paik-
katietotoiminnallisuuksia hyödyntäen. Sovellus mahdollistaa varauk-
sen tekemisen verkkopalvelussa myös mobiilisti. Henkilötietoja käy-
tetään varausten hallintaan. 

6. Rekisterin  
tietosisältö 

Varauksen tiedot: 
• Käyttäjätunnus ja salasana 
• Varaajan henkilötunnus/y-tunnus, nimi, osoite, puhelin, säh-

köposti 
• Veneen/viljelypalstan/hautapaikan tietoja 

7. Säännönmukaiset 
tietolähteet 

Varauksen tekijän antamat tiedot. 

8. Tietojen  
säännönmukaiset 
luovutukset  

Tietoja voidaan luovuttaa siten kuin laissa viranomaisten toiminnan 
julkisuudesta 621/1999 säädetään. 

9. Tietojen siirto 
EU:n tai ETA:n ul-
kopuolelle 

Tietoja ei siirretä. 

10. Rekisterin  
suojauksen  
periaatteet 

Järjestelmän ylläpitokäyttö edellyttää henkilökohtaista käyttäjätun-
nusta ja salasanaa. Esimiehet päättävät käyttöoikeuksien myöntämi-
sestä ja poistamisesta. Käyttöoikeus päättyy henkilön siirtyessä pois 
niistä tehtävistä, joita varten hänelle on myönnetty käyttöoikeus.  

Käyttöoikeus on käyttäjän tehtävän mukainen ja perustuu käyttäjä-
rooleihin, joille on määritelty oikeus tehtävänmukaisiin toimintoihin. 
Eri käyttäjärooleissa on määritelty erikseen tietojen luku-, kirjoitus- 
ja poisto-oikeudet.  

Järjestelmää käytetään avoimessa verkkoympäristössä. Palvelinlaite 
säilytetään lukitussa tilassa, jonne on pääsy vain atk-henkilöstöllä. 
Järjestelmän tiedoista otetaan varmuuskopio päivittäin. 



  

11. Oikeus saada 
pääsy tietoihinsa 

Asiakkaalla on oikeus saada tietää, mitä tietoja hänestä on kirjattu 
henkilötietorekisteriin ja onko tietoja käsitelty lainvastaisesti. Henki-
lön tulee esittää tarkastuspyyntö, jossa tarkastettavat tiedot ovat yk-
silöityinä. Pyyntöjä varten on laadittu lomakkeet, jotka ovat saata-
villa toimintayksiköistä. Tietojen tarkastuspyyntö toimitetaan toimin-
tayksikön henkilökunnalle ja tietojen käsittelyn tarkastuspyyntö  
Tietosuojavastaavalle. Pyydetyt tiedot pyritään antamaan viivytyk-
settä. Tarkastus toteutetaan tarvittaessa henkilökohtaisen käynnin 
yhteydessä. Asiakkaalle järjestetään mahdollisuus tutustua häntä 
koskeviin asiakirjoihin. Rekisteröidylle ilmoitetaan samalla mistä re-
kisterin tiedot on saatu, mihin niitä käytetään ja mihin mahdollisesti 
luovutetaan. Jos tarkastusoikeus poikkeuksellisesti evätään, anne-
taan asiakkaalle asiasta kirjallinen vastaus. Päätöksestä ilmenee 
syyt, joiden vuoksi tarkastusoikeus on evätty. Rekisteröity voi saat-
taa asian tietosuojavaltuutetun käsiteltäväksi. Tarkastusoikeus on 
maksutonta kerran vuodessa. 

12. Oikeus tietojen 
oikaisemiseen 

Mikäli rekisterissä havaitaan virheellinen, tarpeeton, puutteellinen tai 
vanhentunut tieto, oikaisee asiakastyöntekijä sen omasta aloittees-
taan tai asiakkaan kirjallisesta pyynnöstä. Asiakaan pyyntöä varten 
on laadittu lomake, joka on saatavilla toimintayksiköistä. Pyyntö toi-
mitetaan toimintayksikön henkilökunnalle. Mikäli asiakas haluaa kor-
jattavaksi tietojärjestelmässä näkyvää, väestörekisteristä tullutta tie-
toa, ohjataan hänet esittämään korjauspyyntö väestörekisteriviran-
omaisille. Mikäli asiakkaan vaatimusta tiedon korjaamisesta ei hyväk-
sytä, kieltäytymisestä annetaan ao. asiakkaalle todistus, josta ilme-
nevät syyt, joiden vuoksi vaatimusta ei ole hyväksytty. Henkilölle 
kerrotaan hänen oikeudestaan saattaa asia tietosuojavaltuutetun kä-
siteltäväksi. 
 

13. Oikeus tehdä va-
litus valvontavi-
ranomaiselle 

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle, jos 
rekisteröity katsoo, että häntä koskevien henkilötietojen käsittelyssä 
rikotaan EU:n yleistä tietosuoja-asetusta tai kansallisia tietosuojaa 
ohjaavia lakeja ja asetuksia. Valvontaviranomaisen yhteystiedot:  
 
Tietosuojavaltuutetun toimisto 
PL 800 
00521 HELSINKI 
Käyntiosoite: Ratapihantie 9, 6 krs 
00520 HELSINKI 
Puh. 029 56 66700 
tietosuoja@om.fi 
 
PERUSTEET: 
EU:n yleinen tietosuoja-asetus 77A 

 


	Tietoja ei siirretä.

