
HENKILÖREKISTERISELOSTE 
 
02.05.2018 

 
Rekisterin nimi:  VesikantaPlus 
Sovellustoimittaja:  CGI Suomi Oy (ent. Logica Suomi Oy), y-tunnus 0357502-9 
 
Rekisterin pitäjä:  Lapinjärven kunnan vesi-ja viemärilaitos 
Osoite:   Lapinjärventie 20 A 
  07800 Lapinjärvi  
 
Rekisteriasioita hoitava(t) henkilö(t) 

Järjestelmän vastuuhenkilö  
 
Rekisterin pitämisen peruste ja käyttötarkoitus 

- Vesihuoltolaki (voimaan 1.3.2001) 
- Viranomaistoiminta 
- Kiinteistöjen vesi- ja jätevesisopimukset 
- Vesilaskutuksen perusteena oleva veden kulutus  

 
Rekisterin tietosisältö 

- Kuluttajan/Maksajan/Omistajan tiedot: nimi, henkilötunnus, osoite, 
puhelinnumerot, suoramaksutili (ent. suoraveloitustili), 
verkkolaskutunnus/elaskutunnus, sähköpostiosoite, vedenkulutus kuutioina, 
muut avustavat lisätiedot 
- Kiinteistötiedot: kiinteistötunnus, tilan nimi, osoite, tontin pinta-ala,  
omistajan henkilö- ja yhteystiedot ,maanmittauslaitoksen KTJ-rekisteri 
- Rakennustiedot: rakennuksen käyttötarkoitus, tilavuus, kerrosala, 
huoneistoala,asukkaiden lukumäärä. 
 

Rekisterin säännönmukaiset tietolähteet 
Liittymissopimus, mittarilukukortti 
Väestörekisteri  
KTJ-rekisteri (Maanmittauslaitos) 
 

Säännönmukaiset henkilötietojen luovutukset 
Rekisteristä ei luovuteta tietoja suoramainontaan, puhelinmyyntiin, 
osoitepalveluun eikä markkina- ja mielipidetutkimuksiin. Henkilötietoja ei 
siirretä EU:n ulkopuolelle. 
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Rekisteröidyn informointi ja kielto-oikeus 

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää luovuttamasta häntä koskevia tietoja 
henkilömatrikkelia ja sukututkimusta varten. Rekisteröity voi pyytää 
yhteystietojen salassapitoa. 
 
 

Rekisterin käyttö ja suojaaminen 
Vesilaskuttajat, huoltohenkilökunta 
VesikantaPlus ja käyttöliittymä on suojattu käyttäjätunnuksin ja salasanoin 
 

Rekisterin yhdistäminen muihin henkilörekistereihin 
VesikantaPlussan laskutustietoja siirretään Taitoa Oy:n myyntireskontraan 
VesikantaPlussassa on kulutuspisteen tiedoissa nimi, osoite, puhelinnumero. 

. 
Rekisterin ja rekisteritietojen säilytys, arkistointi ja hävittäminen 

Säilytetään arkistointisuunnitelman mukaisesti. 
 

Tarkastusoikeus ja tiedon korjaaminen 
Jokaisella on salassapitosäännösten estämättä oikeus tiedon etsimiseksi – 
tarpeelliset seikat ilmoitettuaan – saada tietää, mitä häntä koskevia tietoja 
rekisteriin on talletettu tai ettei rekisterissä ole häntä koskevia tietoja. 
Rekisteröity voi esittää tarkastusoikeutta koskevan pyynnön henkilökohtaisesti 
tai kirjallisesti rekisterinpitäjälle tai määrätylle vastuuhenkilölle. 
Tarkastusoikeus toteutetaan varaamalla rekisteröidylle tilaisuus tutustua 
paikan päällä em. tietoihin. . Rekisteriin ei sisälly sellaisia tietoja, joiden osalta 
tarkastusoikeutta ei voisi toteuttaa. 

 
Henkilötiedot tarkistetaan tarvittaessa väestötietojärjestelmästä. Näiden 
tietojen osalta asianosaisella on asian käsittelyn yhteydessä mahdollisuus 
lausua omakantansa tiedoista 
. 
Järjestelmän käyttäjät huolehtivat viran puolesta itse huomaamansa virheen 
korjaamisesta. 

 
Rekisteröity voi ilmoittaa huomaamansa virheet suullisesti tai kirjallisesti. 
Järjestelmän käyttäjät huolehtivat virheen korjaamisesta. 

 
Rekisterihallinto 

Lapinjärven tekninen lautakuntakäyttää rekisteriä koskevaa päätösvaltaa 
 


