
HÄMEENLINNAN KAUPUNKI  REKISTERISELOSTE JA INFORMOINTI 
    Henkilötietolaki (523/1999) 10 § 
 
    Laatimispäivä 1.9.2017 
 
 
1 
Rekisterinpitäjä/ 
Vastuutaho  

Nimi 

 
Hämeenlinnan kaupunki 
Kaupunginhallitus 
 
Yhteystiedot (osoite, puhelin, sähköposti) 

 

PL 84, 13101 Hämeenlinna, p. 03 6211, 
konsernipalvelut@hameenlinna.fi  
 

2 
Yhteyshenkilö 
rekisteriä koskevissa 
asioissa 

 
Hallintopäällikkö Niina Kuusela 
03 621 2007 
niina.kuusela@hameenlinna.fi  
 

3 
Rekisterin nimi 

 
Hämeenlinnan kaupungin luottamushenkilörekisteri 
 

4 
Rekisterin pitämisen  
peruste ja käyttö- 
tarkoitus 

 
Kaupunki rekisteröi luottamustoimen hoitamisen kannalta 
välttämättömiä tietoja. 
 
Hämeenlinnan kaupunki ylläpitää luottamustoimen rekisteröimisen 
sekä palkkioiden maksamisen kannalta välttämättömiä rekistereitä 
kuten luottamushenkilötieto-, palkkatieto- ja matkalaskujen 
käsittelyjärjestelmiä. 
 

5 
Rekisterin tietosisältö 

 

 Etunimet 

 Sukunimi 

 Henkilötunnus (aina salainen) 

 Puoluekanta 

 Arvo/ammatti 

 Lähiosoite 

 Postitoimipaikka 

 Postinumero 

 Sähköpostiosoite 

 Puhelinnumero 
 

6 
Säännönmukaiset  
tietolähteet 

 
Tietolähteenä lomake, jonka luottamushenkilö itse täyttää. 

7 
Säännönmukaiset  
tietojen luovutukset 

 
Rekisteriin kerättäviä tietoja luovutetaan KuntaPro Oy:lle, joka vastaa 
palkkioiden ja matkalaskujen maksatuksista. 
 
 

mailto:konsernipalvelut@hameenlinna.fi
mailto:niina.kuusela@hameenlinna.fi


Mikäli luottamushenkilö on antanut suostumuksensa, 
luottamushenkilön yhteystiedot julkaistaan internetissä, 
Hämeenlinnan kaupungin verkkosivuilla. 
 

8 
Rekisterin 
yhdistäminen 
muihin  
henkilörekistereihin 

 
Luottamushenkilörekisteristä ei ole yhteyttä muihin rekistereihin. 

9 
Rekisterin suojauksen 
periaatteet 

 

A. Manuaalinen aineisto 

 

Asiakirjat säilytetään lukituissa tiloissa ja niiden käyttöä valvotaan. 
 
 

B. ATK:lla käsiteltävät tiedot 

 

Ohjelmisto ja tietokanta ovat palvelimella, joka on suojattu 
ulkopuoliselta käytöltä. Ohjelman käyttö edellyttää henkilökohtaista 
käyttäjätunnusta ja salasanaa, jotka annetaan virkavastuullisen 
esimiehen pyynnöstä. 
 
 

10 
Rekisteröidyn  
tarkastusoikeus 

 
Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa itseään koskevat rekisteritiedot. 
Rekisteröidyllä on oikeus tutustua ja nähdä itseään koskevat tiedot ja 
pyynnöstä saada kopiot niistä kirjallisina (Henkilötietolaki 28 §) 
 
Tarkastusoikeus toteutetaan viivytyksettä ja sen käyttäminen on 
maksutonta kerran vuoden aikana toteutettuna (Henkilötietolaki 26 
§). Tarkastusoikeus voidaan evätä ainoastaan poikkeustapauksissa 
(Henkilötietolaki 27 §). 
 
Tarkastuspyyntö tehdään henkilökohtaisen käynnin yhteydessä 
taikka omakätisesti allekirjoitetulla tai muulla luotettavalla tavalla 
varmennetulla asiakirjalla. Rekisteröidyn henkilöllisyys tarkastetaan 
ennen tietojen antamista ja tiedot antaa asiasta päättänyt henkilö tai 
hänen määräämänsä. 
 

11 
Tiedon korjaaminen 

 
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 (Henkilötietolaki 29 §). 
 
Tarkastusoikeuden toteuttamiseksi ja tiedon korjaamiseksi tulee ottaa 
yhteyttä rekisteriä hoitavaan henkilöön. 
 
Jos tiedon korjaamisesta tai tarkastusoikeuden toteuttamisesta 
kieltäydytään, rekisteröidylle annetaan kirjallinen kieltäytymistodistus 
ja rekisteröidyllä on oikeus saattaa asia tietosuojavaltuutetun 
ratkaistavaksi osoitteella: Tietosuojavaltuutetun toimisto, PL 800, 



00521 Helsinki. Tietosuojavaltuutettu voi antaa rekisterinpitäjälle 
määräyksen tiedon korjaamisesta.  
 

12 
Rekisteristä 
tiedottaminen 

 
Rekisteriseloste on nähtävissä hallintopalveluissa ja kaupungin 
kotisivuilla. 
 

 


