TIETOSUOJASELOSTE
Henkilötietolaki (523/1999)
EU-tietosuoja-asetus (EU 679/2016)
Laatimispvm: 5.6.2019

1. Rekisterin nimi

2. Rekisterinpitäjä

3. Yhteyshenkilö rekisteriä
koskevissa asioissa
4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus/rekisterin
käyttötarkoitus

Vaaliluettelot, luettelo ennakkoon äänestäneistä ja omassa kodissaan
äänestäneistä (kotiäänestys)
atk-tiedostona
manuaalisena luettelo -muodossa
Euran kunta
PL 22
Sorkkistentie 10
27510 EURA
Keskusvaalilautakunnan sihteeri, hallintojohtaja Kari Kankaanranta
puh. 044 422 4020. kari.kankaanranta@eura.fi
1 Yleiset edellytykset (Henkilötietolain 8 §)
x asiakassuhteen hoitaminen
 jäsenyysasioiden hoitaminen
 palvelussuhteen hoitaminen
 muu, mikä (sanallinen selite)
2 Erityislainsäädäntö
x Vaalilaki 714/1998

5. Rekisterin tietosisältö

Äänioikeutetun nimi, osoite+puh.nro (kotiäänestys) ja henkilötunnus
sekä tieto siitä, onko hän käyttänyt äänioikeuttaan kyseisissä vaaleissa

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Oikeusministeriön äänioikeusjärjestelmä

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen
siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle
8. Rekisterin ylläpitojärjestelmät ja suojauksen periaatteet

Tiedot vaalilautakuntien käytössä vaalipäivänä. Keskusvaalilautakunta
antaa äänioikeudenkäyttöä vaalipäivänä koskevia tilastotietoja Tilastokeskukselle. Salassapidettäviä tietoja ei luovuteta.

9. Tarkastusoikeus ja tarkastusoikeuden toteuttaminen

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. Pyydettäessä tiedot on annettava kirjallisesti.
(HetiL 523/99 § 26)

A. Manuaalinen aineisto Säilytetään suojatussa paikassa.
B. ATK:lle tallennetut tiedot

Tarkastusoikeuteen liittyy rajoituksia, jotka on mainittu henkilötietolain
27
§:ssä. Jos vain osa rekisteröityä henkilöä koskevista tiedoista on
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sellaisia, että ne 27 § 1 momentin mukaan jäävät tarkastusoikeuden
ulkopuolelle, rekisteröidyllä on oikeus saada tietää muut hänestä talletetut tiedot. (HetiL 523/99 § 27.2)
Rekisterinpitäjä saa periä tietojen antamisesta korvauksen vain, jos
siitä, kun asianomainen edellisen kerran sai tarkastettavakseen rekisterin tiedot, on kulunut vähemmän kuin yksi vuosi. (HetiL 523/99 § 26)

10. Oikeus vaatia tiedon
korjaamista

Tarkastuspyyntö esitetään rekisterinpitäjälle henkilökohtaisesti rekisterinpitäjän luona tai omakätisesti allekirjoitetussa tai sitä vastaavalla tavalla varmennetussa asiakirjassa.
Rekisteriin merkityllä on oikeus vaatia rekisterissä olevan virheellisen
tiedon korjaamista. Pyyntö tehdään kirjallisena ja korjattavaksi esitetty
tieto riittävästi yksilöitynä, pyyntö voidaan laatia tietosuojavaltuutetun
mallilomakkeelle (henkilörekisteriin talletetun henkilötiedon korjaamisvaatimus, www.tieto- suoja.fi/). Tiedon korjaamista koskeva pyyntö
osoitetaan rekisterinpitäjälle ja se voidaan jättää tai lähettää rekisteriä
hoitavalle henkilölle.
Jos rekisterinpitäjä ei hyväksy vaatimusta tiedon korjaamisesta, annetaan asiasta kirjallinen todistus, jossa on mainittava vaatimuksen epäämiseen johtaneet syyt. Rekisteröity voi saattaa asian tietosuojavaltuutetun käsiteltäväksi (Tietosuojavaltuutetun toimisto, PL 315, 00180
Helsinki, puh. 010 36
66700).
Rekisterinpitäjällä on myös oma-aloitteinen korjausvelvollisuus (HetiL
29 §).
Rekisterinpitäjän on ilmoitettava tiedon korjaamisesta sille, jolle rekisterinpitäjä on luovuttanut tai jolta rekisterinpitäjä on saanut virheellisen
henkilötiedon. Ilmoitusvelvollisuutta ei kuitenkaan ole, jos ilmoittaminen
on mahdotonta tai vaatii kohtuutonta vaivaa.
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