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Rekisterinpitäjä

Juuan kunta (Y-tunnus 0168654-2)
Poikolantie 1, 83900 Juuka
050 4399503

Rekisterinpitäjän ja tietosuojavastaavan yhteystiedot
Kyllikki Väyrynen, työnsuunnittelija
Kyllikki.vayrynen@juuka.fi
Rekisterin nimi
Juuan yrityshakemiston https://juuka.yrityshakemistot.fi/ asiakasrekisteri

Säännönmukaiset tietolähteet
Yritys- ja palveluhakemiston tietolähteinä ovat Patentti- ja rekisterihallituksen sekä Yritys- ja
yhteisötietojärjestelmän (YTJ) rekisterit. Tietoja kerätään myös suoraan yrityksiltä.

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja oikeusperuste
Rekisterissä voidaan käsitellä muun muassa yrityshakemistoon rekisteröidyn sähköpostin sekä
yrityksen mahdollisia yhteystietoja.

Kun yritys päivittää oman yrityksen tietoja Lieksan yritys- ja palveluhakemistoon syntyy sillä
sopimus Rekisterinpitäjän kanssa. Henkilötietoja käsitellään rekisterinpitäjän yhteydenottojen,
asioinnin, markkinoinnin, raportoinnin, palautekyselyiden ja muiden asiakkuuden hoitamiseen
liittyvien toimenpiteiden yhteydessä ja mahdollistamiseksi.

Henkilötietojen säilytysaika
Henkilötietoja säilytetään niin kauan kuin on tarpeen. Henkilötiedot poistetaan, kun yrityksen
viimeisimmästä yritystietojen päivittämisestä on kulunut 36 kuukautta.

Säännönmukaiset tietojen luovutukset
Yritys- ja palveluhakemiston tiedot ovat julkisesti nähtävissä osoitteessa
https://juuka.yrityshakemistot.fi/ .

Tietoja ei kuitenkaan säännönmukaisesti luovuteta ulkopuolisille. Rekisteritietoja voidaan jakaa
edellä mainittujen organisaatioiden sisällä. Tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

Rekisterin suojauksen periaatteet
Tietoja säilytetään teknisesti suojattuina. Fyysinen pääsy tietoihin on estetty kulunvalvonnan,
sekä muiden turvatoimien avulla. Pääsy tietoihin vaatii riittävät oikeudet, sekä monivaiheisen
tunnistautumisen. Luvattomalta pääsyltä estetään myös mm. palomuurien ja teknisen
suojautumisen avulla. Rekisteritietoihin pääsee käsiksi ainoastaan rekisterinpitäjä ja erikseen
nimetyt tekniset henkilöt. Ainoastaan nimetyillä, salassapitosopimuksen allekirjoittaneilla,
henkilöillä on oikeus käsitellä ja ylläpitää rekisterin tietoja. Rekisteritiedot varmuuskopioidaan
turvallisesti ja ne ovat palautettavissa tarpeen tullen.

Rekisteröidyn oikeudet

EU:n yleinen tietosuoja-asetus 2016/679 määrittää periaatteet henkilötietojen
käsittelylle.
Henkilötietojen käsittelyssä on noudatettava aina tietosuojalainsäädännön mukaisia
tietosuojaperiaatteita. Tietosuojalla tarkoitetaan yksilön (rekisteröidyn) yksityisyyden
suojaamista. Tietosuojalla turvataan rekisteröidyn oikeuksia, yksilön tietoja ja
luottamusta.
Tietosuojaperiaatteiden mukaan henkilötietoja on
• käsiteltävä lainmukaisesti, asianmukaisesti ja rekisteröidyn kannalta läpinäkyvästi
• käsiteltävä luottamuksellisesti ja turvallisesti
• kerättävä ja käsiteltävä tiettyä, nimenomaista ja laillista tarkoitusta varten
• kerättävä vain tarpeellinen määrä henkilötietojen käsittelyn tarkoitukseen nähden
• päivitettävä aina tarvittaessa ‒ epätarkat ja virheelliset henkilötiedot on poistettava tai
oikaistava viipymättä
• säilytettävä muodossa, josta rekisteröity on tunnistettavissa ainoastaan niin kauan kuin
on tarpeen tietojenkäsittelyn tarkoitusten toteuttamista varten.

Tarkastus-, kielto- ja korjausoikeus
Sinulla on oikeus:
•tarkastaa itseäsi koskevat tiedot
•pyytää tietojesi oikaisemista
•vaatia tietojesi poistamista (ei koske lakisääteisiä tehtäviä)
•vaatia henkilötietojesi käsittelyn rajoittamista
•vastustaa henkilötietojesi käsittelyä
•pyytää itse toimittamiesi henkilötietojen siirtämistä rekisterinpitäjältä toiselle
•oikeus peruuttaa antamasi suostumus, mikäli henkilötietojen käsittely perustuu
suostumukseen
•olla joutumatta automaattisen päätöksenteon kohteeksi.

Rekisteröidyn oikeuksiin liittyvät pyynnöt osoitetaan:

Juuan kunta
Poikolantie 1
83900 Juuka

Sähköinen pyyntö osoitetaan:
kyllikki.vayrynen@juuka.fi

Rekisteröidyllä on oikeus saattaa asia tietosuojavaltuutetun käsiteltäväksi, jos rekisteröity
katsoo, että häntä koskevien henkilötietojen käsittelyssä rikotaan sitä koskevaa lainsäädäntöä.

Valvontaviranomaisen nimi: Tietosuojavaltuutettu
Tietosuojavaltuutetun toimisto
Postiosoite: PL 800, 00531 Helsinki
Puhelinvaihde: 029 566 6700

Rekisteröityjä hyväksyy, että rekisteröintitietoja voidaan käyttää seuraaviin tarkoituksiin:
Markkinointitoimenpiteisiin.

Tietosuojaselosteen muuttaminen
Juuan kunta pidättää oikeuden muuttaa tätä tietosuojaselostetta ilmoittamalla siitä palvelussa.
Muutokset perustuvat lainsäädännön muuttumiseen. Juuan kunta suosittelee rekisteröityjä
tutustumaan tietosuojaselosteen sisältöön säännöllisesti.

