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Organisaatio  LAIHIAN KUNTA    

     

Rekisterin nimi  Monitoimitalon kulunkäyttöjärjestelmä (Zilar Titan ja Ax-base 3000 

administrator) 

 

Rekisterinpitäjä  Laihian kunta / sivistys- ja varhaiskasvatuslautakunta 

  

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa 

Koskinen Joona, liikuntakoordinaattori, puh. 050 3249 861  

 

Organisaation tietosuojavastaava 

asianhallintasihteeri Liisa Nikkilä, puh. 040 4836 316 

 

Laihian kunta, PL 13, 66401 Laihia 

etunimi.sukunimi@laihia.fi 

 Puh (06) 4750 411, Fax (06) 4771 224 

 

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja oikeusperuste 

 

Tarkoituksena on valvoa monitoimitalon käyttöä ja kulkua sähköisellä 

avainjärjestelmällä sekä varauslomakkeella 

 

 Toimintaa ohjaa Euroopan unionin yleinen tietosuoja-asetus. 

 http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0679&from=en 

 

 

Rekisterin tietosisältö 

  

Varauslomake: Varaajan henkilötiedot: Etunimi, sukunimi, seuran/yhdistyksen nimi, 

yhteystiedot, osoite. 

Zilar Titan ja Axbase 3000 Administrator: Rekisteristä käy ilmi sähköisen kulkukortin 

tilanneen henkilön etunimi, sukunimi, kulkuoikeudet, hallussa olevan kortin tunniste 

sekä kortin voimassaoloaika 

 

Säännönmukaiset tietolähteet 

 
Asiakkaan itse ilmoittamat tiedot 

 

Henkilötietojen säilytysaika / säilytysajan määrittämiskriteerit 

 

asianhallinnan tiedonohjaussuunnitelman mukaisesti 
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Missä henkilötietoja säilytetään ja suojauksen periaatteet 

 

Manuaalinen aineisto 

lukittavassa toimistohuoneessa 

 

ATK:lla käsiteltävät tiedot 

Järjestelmä (sekä ohjelma että selainpohjainen käyttöliittymä) on suojattu salasanalla 

ja käyttäjätunnuksella. 

  

Mihin henkilötietoja luovutetaan 

 
Hakija saa päätöksen saamastaan salivuorostavuorosta. Yksittäisistä salivuoroista ei 

tehdä päätöstä. 

 

Hakijoiden yhteystiedot ilmoitetaan Laihian kunnan kiinteistöpäällikölle ja kiinteis-

tönhoidon työnjohtajalle sekä laskuttajalle taloustoimistoon. 

 

Henkilötietojen luovuttaminen tai siirto EU:n tai Euroopan talousalueen (ETA) ulkopuolelle 

 

Tietoja ei luovuteta EU:n tai ETA:n ulkopuolelle. 

  

Tietojen tarkistus 

 

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa itseään koskevat rekisteritiedot. Tarkastusoikeus 

toteutetaan viivytyksettä ja sen käyttäminen on maksutonta kerran vuoden aikana 

toteutettuna HetiL 26 §. Tarkastusoikeus voidaan evätä ainoastaan 

poikkeustapauksessa. 

 

Tarkastuspyyntö tehdään henkilökohtaisen käynnin yhteydessä tai toimittamalla 

tietopyyntö Laihian kunnan kirjaamoon. Rekisteröidyn henkilöllisyys tarkastetaan 

ennen tietojen antamista ja tiedot antaa asiasta päättäneen määräämä henkilö.  

 

Rekisteröidyllä on oikeus tutustua ja nähdä itseään koskevat tiedot ja pyynnöstä 

saada kopiot niistä kirjallisena. 

(EU:n tietosuoja-asetus). 

 

Tietojen korjaus  
Rekisterinpitäjän on ilman aiheetonta viivytystä oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn 

vaatimuksesta oikaistava, poistettava tai täydennettävä rekisterissä oleva, käsittelyn 

tarkoituksen kannalta virheellinen, tarpeeton, puutteellinen tai vanhentunut 

henkilötieto. Rekisterinpitäjän on myös estettävä tällaisen tiedon leviäminen, jos 

tieto voi vaarantaa rekisteröidyn yksityisyyden suojaa tai hänen oikeuksiaan. 

 

Tiedon korjauspyyntö tehdään henkilökohtaisen käynnin yhteydessä tai toimittamalla 

korjauspyyntö Laihian kunnan kirjaamoon. Rekisteröidyn henkilöllisyys tarkastetaan 

ennen tietojen korjaamista. (EU:n tietosuoja-asetus) 
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Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet 
 

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään 

koskevia tietoja suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä 

markkina- ja mielipidetutkimusta samoin kuin henkilömatrikkelia ja sukututkimusta 

varten. 

 

Asiakas voi ilmoittaa luovutus- tai käsittelykiellosta joko henkilökohtaisen käynnin 

yhteydessä tai toimittamalla käsittelykieltopyyntö Laihian kunnan kirjaamoon. 

Rekisteröidyn henkilöllisyys tarkastetaan ennen tietoihin liittyvien käsittelyoikeuksien 

muuttamista. (EU:n tietosuoja-asetus). 


