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1. Rekisterin nimi Yksityistieavustusrekisteri 

2. Rekisterinpitäjä Pornaisten kunta, kunnanhallitus 
Kirkkotie 176, PL 21 
07170 Pornainen 
019-5294 500, kunta(at)pornainen.fi 

3. Rekisteriasioista vastaava 
henkilö (rekisterinpitäjän 
edustaja) 

Tekninen johtaja  
Pornaisten kunta, Kirkkotie 176, 07170 Pornainen 
p. (019) 5294 500 (vaihde) 
etunimi.sukunimi@pornainen.fi 

4. Rekisteriasioiden 
yhteyshenkilö 

Toimistosihteeri Minna Aaltonen 
Pornaisten kunta, Kirkkotie 176, 07170 Pornainen 
puh.(019) 5294 500 (vaihde) 
etunimi.sukunimi@pornainen.fi 

5. Tietosuojavastaava Informaatikko Mari Ahokas 
Kirkkotie 176, PL 21 
07170 Pornainen 
p. 040 1745005 
etunimi.sukunimi@pornainen.fi 

6. Henkilötietojen käsittelyn 
tarkoitus / rekisterin 
käyttötarkoitus 

Tieavustuksista tiedottaminen tiekunnille. (avustuksen 
hakeminen ja tieto päätöksestä) 
 
Tarvittaessa tiekunnan osakkaalle tieto tiekunnan 
yhteyshenkilöstä (esim. uusi asukas). 

7. Rekisterin tietosisältö 
(kuvaus rekisteröityjen 
ryhmistä ja 
henkilötietoryhmistä) 

 yksityistien nimi 

 yhteyshenkilön nimi 

 yhteyshenkilön osoite 

 yhteyshenkilön puhelinnumero 

 yhteyshenkilön sähköpostiosoite 
- tienhoitokunnan tilinumero  

8. Tietojen säilytysajat  Rekisterin salassa pidettävät tiedot sekä säilytysajat, arkistointi 
ja hävittäminen on määritelty Pornaisten kunnan 
arkistonmuodostussuunnitelmassa. 

9. Säännönmukaiset 
tietolähteet ja tietojen 
luovutukset 

Tietolähde: yksityisteiden vuosittain tieavustushakemuksessa 
ilmoittamat yhteyshenkilötiedot. Ei luovuta säännöllisesti, 
tarvittaessa tiehoitokunnan osakkaille (esim. uudet asukkaat) 
Tietoja ei luovuteta EU- tai ETA-alueen ulkopuolelle. 

10. Rekisterin 
ylläpitojärjestelmät ja 
suojauksen periaatteet 

A. Sähköiset ylläpitojärjestelmät 
  
Tietoja säilytetään kolmannen osapuolen (Cloudia tarjous- ja 
sopimuksenhallintajärjestelmät) sähköisissä järjestelmissä. 
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Määriteltyjen käyttäjien lisäksi järjestelmään on pääsy 
ylläpidosta vastaavalla taholla. Käyttöoikeudet myönnetään 
tehtäväkohtaisesti. Jokainen käyttäjä hyväksyy tietojen ja 
tietojärjestelmien käyttö- ja salassapitosopimuksen. 
Tietotekniset laitteet sijaitsevat suojatuissa ja valvotuissa 
tiloissa. 
B. Manuaalinen aineisto  
 
Manuaalinen aineisto säilytetään valvotuissa ja lukituissa 
tiloissa.  

Rekisteröidyn oikeudet (artiklat 
15–23) 

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on EU:n yleisen 
tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet tarkistaa rekisteriin 
tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon 
korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä, mikäli sille 
on lailliset perusteet. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä 
tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö 
tulee toimittaa kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi 
pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan 
henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n 
tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti 
kuukauden kuluessa). 

Kaikki tätä selostetta koskevat yhteydenotot ja pyynnöt tulee 
esittää kirjallisesti tai henkilökohtaisesti kohdassa (4) nimetylle 
rekisteriasioiden yhteyshenkilölle. 

 

 

 

 

 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0679#d1e2144-1-1
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