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1a 
Rekisterinpitäjä 

Nimi 
Rakennus- ja ympäristölautakunta 

Osoite 
Keskuskaari 3, 21250 Masku 
Muut yhteystiedot (esim. puhelin virka-aikana, sähköpostiosoite) 
puh. (02) 4388 200    e-mail: maskunkunta@masku.fi  
 

2 
Rekisteriasioista 
vastaava henkilö ja 
tietosuojavastaava 
 

Rekisterin yhteyshenkilö ja yhteystiedot: 
Rakennustarkastaja  
Keskuskaari 3, 21250 Masku  
puh. (02) 4388 200 
 
Tietosuojavastaava ja yhteystiedot: 
Maskun kunnan tietosuojavastaava 
puh. 044 7388 221 
e-mail: tietosuojavastaava@masku.fi 

3 
Rekisterin nimi 
 

 
Lupapiste.fi -rakennuslupahakemus 

4 
Henkilötietojen kä-
sittelyn tarkoitus ja 
käsittelyn oikeus-
perusta 
 
 

 
Rekisteröidyt ovat asianosaisia käsiteltävissä lupa-, ilmoitus- ja rakennustyön aikai-
sen valvonnan sekä jatkuvan valvonnan asioissa, jotka rekisteröidään järjestel-
mään. Järjestelmään rekisteröidään vain asian hoitamisen kannalta tarpeelliset tie-
dot. Järjestelmä on viranomaiselle välttämätön keskeneräisten asioiden käsittelyn 
väline. Järjestelmä on lisäksi tarpeen monipuolisena arkistohakemistona. 
 
Henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste perustuu lakiin tai kunnan itsehallintoon 
perustuvaan tehtävään. 
 

5 
Rekisterin 
tietosisältö 

 
Rekisterin tieto on määrämuotoista:  
 henkilön nimi- ja yhteystiedot, ammatti yms.  
 käsiteltävän asian vaatimat yksilöivät ja kuvaavat tiedot 
 käsiteltävän asian kuvaus 
 asian käsittelytiedot ja päätökset 
Rekisteriin tallennetaan henkilötunnuksia sähköisen asioinnin operatiivisesta tieto-
järjestelmästä (Lupapiste) laskutusta varten. Rekisterissä ovat vireillä olevat asiat, 
rakennuslautakunnan esityslistat ja pöytäkirjat sekä rakennusvalvontaviraston vi-
ranhaltijoiden päätökset. Rekisterin tiedot tallennetaan joko julkisina tai salassa pi-
dettävinä. Tietojen käyttöoikeus määritellään käyttäjäkohtaisesti. 
 

6 
Säännönmukaiset 
tietolähteet 

 
Rekisteriä päivitetään asianosaisilta, esimerkiksi luvanhakijalta, lausunnon antajalta 
tai asian käsittelijältä saaduilla käsittelyvaiheen tiedoilla. Kiinteistöviraston kaupun-
kimittausosastolla on rajoitettu päivitysoikeus rekisteriin. 
 
 

http://opaskartta.turku.fi/Web/Default.aspx?layers=Opaskartta&cp=118321,60352&z=2&title=Keskuskaari%203%2C%20Masku&language=fin
http://opaskartta.turku.fi/Web/Default.aspx?layers=Opaskartta&cp=118321,60352&z=2&title=Keskuskaari%203%2C%20Masku&language=fin
mailto:tietosuojavastaava@masku.fi
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7 
Tietojen 
säännönmukaiset 
luovutukset 

 
Henkilörekisterin tietoja voidaan luovuttaa palvelun käyttöehtojen ja voimassa ole-
van lainsäädännön mukaisesti. Käyttäjärekisterin henkilötietoja siirretään hakemuk-
seen osaksi osapuolen (esimerkiksi hakija, pääsuunnittelija, vastaava työnjohtaja) 
tietoja.  
Asiakastietoja voidaan siirtää suoramarkkinointirekisteriin henkilötietolain mukai-
sesti.  Hakija voi kieltäytyä suoramarkkinoinnista. 
 
Tietoja ei luovuteta EU:n tai ETA:n ulkopuolelle. 
 

8 
Tietojen säilytys-
ajat 
 

 
Tietoja ei poisteta rekisteristä. 

9 
Rekisterin suojauk-
sen periaatteet 
 

 
Lähtökohtana on, että tiedot ovat julkisia, ellei tietoa ole erikseen säädetty salassa 
pidettäväksi. 
Rekisteri on tarkoitettu kunnan hallinnon sisäiseen viranomaiskäyttöön ja käyttäjille 
määritellään käyttäjäryhmäkohtaiset käyttöoikeudet rekisteriin. Mikäli tieto on sää-
detty salassa pidettäväksi, siitä tulee merkintä järjestelmään ja asiakirjaan. Erityi-
sesti otetaan huomioon turvakiellon tai asianosaisen oman perustellun pyynnön 
vuoksi salassa pidettävät osoitetiedot. 
Järjestelmää käytetään verkkoympäristössä. Järjestelmän palvelinlaitteet sijaitsevat 
käyttöpalvelua toimittavan yrityksen valvotussa konesalissa. Tietokoneet, joilla jär-
jestelmää käytetään, sijaitsevat lukittavissa olevissa huoneissa. 
Järjestelmän käyttö edellyttää käyttäjätunnusta ja käyttäjäkohtaista salasanaa. 
Käyttäjätunnus annetaan käyttöoikeuden myöntämisen yhteydessä kirjallista si-
toumusta vastaan. Samalla käyttäjälle luovutetaan kirjalliset ohjeet järjestelmän 
käytöstä. Käyttöoikeus päättyy henkilön siirtyessä pois niistä tehtävistä, joita varten 
hänelle on myönnetty käyttöoikeus. Samalla poistetaan käyttäjätunnus. Järjestel-
mästä otetaan vähintään kerran vuorokaudessa varmuuskopio, jota säilytetään suo-
jatussa paikassa erikseen palvelinlaitteista.  
Tietoja pidetään ajan tasalla ja säilytetään tietokannassa toistaiseksi. Päivittäiset 
varmistusnauhat säilytetään vähintään kuukauden ja kuukausittaiset varmistusnau-
hat vähintään vuoden ajan. 
 

10 
Tietojen tarkastus-, 
oikaisu- ja poista-
misoikeus (EU:n 
yleisen tietosuoja-
asetuksen artiklat 
15 - 17) 
 

 
Rekisteröidyllä on oikeus tiedon etsimiseksi tarpeelliset seikat ilmoitettuaan saada 
tietää, mitä häntä koskevia tietoja tähän rekisteriin on talletettu tai, ettei rekiste-
rissä ole häntä koskevia tietoja.  
 
Rekisteröidyllä on oikeus vaatia, että rekisterinpitäjä oikaisee ilman aiheetonta vii-
vytystä rekisteröityä koskevat epätarkat ja virheelliset henkilötiedot. 
 
Rekisterinpitäjän on omasta aloitteestaan tai rekisteröidyn pyynnöstä korjattava, 
poistettava tai täydennettävä henkilötietojärjestelmään sisältyviä henkilötietoja, 
mikäli ne ovat virheellisiä, tarpeettomia, puutteellisia tai vanhentuneita tietojenkä-
sittelyn ja -keruun tarkoituksen osalta. 
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Rekisteröidyn, joka haluaa tarkastaa, oikaista tai poistaa itseään koskevat tiedot 
edellisessä kappaleessa kuvatulla tavalla, on esitettävä tätä tarkoittava pyyntö kun-
nan tietosuojavastaavalle omakätisesti allekirjoitetussa tai sitä vastaavalla tavalla 
varmennetussa asiakirjassa. 
 
Tarkastus-, oikaisu- ja poistamispyynnöissä käytettäviä lomakkeita on saatavissa 
kunnan internet-sivuilta: https://www.masku.fi/kunta-ja-hallinto/viestinta-ja-kun-
tatiedote/tietosuoja/rekisteroidyn-oikeudet/ tai vierailemalla henkilökohtaisesti 
kunnanvirastolla. 
 
Jollei rekisterinpitäjä hyväksy rekisteröidyn vaatimusta rekisterinpitäjän on annet-
tava asiasta kirjallinen todistus. Todistuksessa on mainittava myös ne syyt, joiden 
vuoksi vaatimusta ei ole hyväksytty ja kerrottava mahdollisuudesta tehdä valitus val-
vontaviranomaiselle ja käyttää muita oikeussuojakeinoja. 
 

11 
Muut henkilö- 
tietojen käsittelyyn 
liittyvät oikeudet 

 
 
 
 

12 
Sisältyykö henkilö-
tietojen käsittelyyn 
automaattista pää-
töksentekoa, kuten 
profilointia? 
 

 
Henkilötietojen käsittelyyn ei sisälly automaattista päätöksentekoa eikä profilointia. 
 

13 
Muut henkilö- 
tietojen käsittelyyn 
liittyvät asiat 

 
Jos rekisteröidyn pyynnöt ovat ilmeisen perusteettomia tai kohtuuttomia, erityisesti 
jos niitä esitetään toistuvasti, rekisterinpitäjä voi joko: 
— periä kohtuullisen maksun ottaen huomioon tietojen tai viestien toimittami-

sesta tai pyydetyn toimenpiteen toteuttamisesta aiheutuvat hallinnolliset kus-
tannukset  

— kieltäytyä suorittamasta pyydettyä toimea 
 
 Näissä tapauksissa rekisterinpitäjän on osoitettava pyynnön ilmeinen perusteetto-
muus tai kohtuuttomuus. 
 

14 
Rekisteröidyn vali-
tusoikeus (EU:n 
yleisen tietosuoja-
asetuksen artikla 
77) 

 
Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle, jos rekisteröity kat-
soo, että häntä koskevien henkilötietojen käsittelyssä rikotaan tätä asetusta, sano-
tun kuitenkaan rajoittamatta muita hallinnollisia muutoksenhakukeinoja tai oikeus-
suojakeinoja. 
 

 

 

https://www.masku.fi/kunta-ja-hallinto/viestinta-ja-kuntatiedote/tietosuoja/rekisteroidyn-oikeudet/
https://www.masku.fi/kunta-ja-hallinto/viestinta-ja-kuntatiedote/tietosuoja/rekisteroidyn-oikeudet/

