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Rekisterinpitäjä Nimi: Kolarin kunta,  

Osoite: Isopalontie 2, 95900 Kolari 

Muut yhteystiedot: Neuvonta 040 10 70 70 

Tietosuojavastaava Nimi: Hannu Haapala 

Yhteystiedot: 040 489 5542, hannu.haapala@kolari.fi 

Henkilötietojen käsittelyn 

tarkoitus ja käsittelyn 

oikeusperuste 

Rekisteriä käytetään jätelainsäädännön mukaisen jätemaksun 

laskutuksen hoitamiseen.  

Henkilötietojen käsittely perustuu lakiin: Jätelaki 78 §, Tietosuojalaki 

29 § 

Rekisterin tietosisältö Rekisteriin tallennetaan asianosaisista henkilötunnus, henkilön nimi ja 

osoitetiedot laskutusta varten. 

Kyseessä olevat 

henkilötietoryhmät 

 

Henkilötietojen vastaanottajat Jäteaseman hoitaja, toimistosihteeri. 

Tiedot tietojen siirrosta 

kolmansiin maihin 

Tietoja ei siirretä kolmanteen maahan 

Henkilötietojen säilyttämisaika Arkistolain määräämät ajat. 

Rekisteröidyn oikeudet Rekisteröidyllä on oikeus saada tieto siitä, käsitelläänkö hänen 

tietojaan. Rekisteröity on oikeutettu saamaan tiedon siitä, mitä hänen 

tietojaan käsitellään. Rekisteröidyllä on oikeus vaatia tietojensa 

oikaisua, mikäli tiedoissa on virheitä tai puutteita. 

Rekisteröidyn tiedot poistetaan, kun käsittely ei ole tarpeen ja 

lakisääteinen säilytysaika on päättynyt. 

Rekisteröidyllä on oikeus siihen, että rekisterinpitäjä rajoittaa 

käsittelyä, mikäli  
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-rekisteröity kiistää henkilötietojen paikkansapitävyyden, jolloin 

käsittelyä rajoitetaan ajaksi, jonka kuluessa rekisterinpitäjä voi 

varmistaa niiden paikkansapitävyyden; 

-käsittely on lainvastaista ja rekisteröity vastustaa henkilötietojen 

poistamista ja vaatii sen sijaan niiden käytön rajoittamista; 

-rekisterinpitäjä ei enää tarvitse kyseisiä henkilötietoja käsittelyn 

tarkoituksiin, mutta rekisteröity tarvitsee niitä oikeudellisen vaateen 

laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi; 

-rekisteröity on vastustanut henkilötietojen käsittelyä 21 artiklan 1 

kohdan nojalla odotettaessa sen todentamista, syrjäyttävätkö 

rekisterinpitäjän oikeutetut perusteet rekisteröidyn perusteet. 

Oikeus tehdä valitus 

valvontaviranomaiselle 

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle, jos hän 

kokee, että häntä koskevien henkilötietojen käsittelyssä rikotaan EU:n 

tietosuoja-asetusta. 

Seuraukset, jos rekisteröity ei 

halua antaa tietoja 

Mikäli rekisteröity ei halua luovuttaa henkilötietojaan, hänen asiaansa 

ei voida käsitellä. Henkilötietojen käsitteleminen perustuu 

lainsäädäntöön. 

Henkilötietojen lähteet Rekisteriä päivitetään asianosaisilta saaduilla tiedoilla.  

Tiedot henkilötietojen 

säilytyksestä ja turvaamisesta 

Henkilötietojen käsittelyssä käytetään ajantasaista tietotekniikkaa ja 

tietoturvaa. Henkilötietoja sisältäviä papereita säilytetään lukollisissa 

kaapeissa ja arkistoissa.  

 


