
 
   TIETOSUOJASELOSTE 
     
 
  
Rekisterin nimi  Yksityistierekisteri  
 
Rekisterinpitäjä  Tekninen lautakunta, Lapinjärven kunta  
 
Osoite   Lapinjärventie 20 A 07800 Lapinjärvi  
 
Rekisteriasioita hoitava(t) henkilö(t):  

Tekninen johtaja 
Toimistovirkailija 
  

Rekisterin pitämisen peruste ja käyttötarkoitus  
Viranomaistoiminnassa kunnan yksityistierekisterin ylläpitäminen ja tie-
yksikkölaskelmien tekeminen.  
Yksityistielain 51 a §:n mukaista lakiin perustuvaa yksityistierekisteriä 
pitää Uudenmaan Maanmittaustoimisto.  
 

Rekisterin tietosisältö  
Tiekuntien toimielimien yhteystiedot  
Tieosakkaiden nimet ja osoitteet  
Tieosakkaiden omistamien tilojen kiinteistötiedot  
Tiekunnan pankkiyhteystiedot  
 

Rekisterin säännönmukaiset tietolähteet  
Tielautakunnan toimitusten hakemukset, katselmukset, kiinteistörekiste-
ri ja omistajarekisteri.  
 

Säännönmukaiset henkilötietojen luovutukset  
Tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti muualle kuin kaupungin talous 
hallintoon tieyksikkömaksuja varten. Henkilötietoja luovutetaan muille 
vain yksilöidyn pyynnön perusteella ja vain siltä osin kuin ne eivät ole 
salassa pidettäviä. 
  
Henkilötietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.  

 
Rekisterin käyttö ja suojaaminen  

Tietokanta ja käyttöliittymä on suojattu käyttäjätunnuksin ja salasanoin. 
Rekisteriä käyttävät vain tätä tehtävää varten nimetyt henkilöt.  
 

Rekisterin yhdistäminen muihin henkilörekistereihin  
Ei voida yhdistää muihin rekistereihin   

 
Rekisterin ja rekisteritietojen säilytys, arkistointi ja hävittäminen  

Tieyksikköluettelot tulostetaan toimituspöytäkirjojen liitteeksi.  
Tiekuntarekisteri säilytetään tiedostossa pysyvästi.  

 
Rekisteröidyn informointi  

Rekisteriselosteet ovat nähtävissä Lapinjärven internetsivuilla osoit-
teessa www.lapinjarvi.fi. Lisätietoja henkilötiedoista saa selosteessa 
mainitulta vastuuhenkilöltä.  

 
 



 
Tarkastusoikeus ja tiedon korjaaminen  

Jokaisella on salassapitosäännön estämättä oikeus tiedon etsimiseksi 
tarpeelliset seikat ilmoitettuaan saada tietää, mitä häntä koskevia tietoja 
rekisteriin on talletettu tai, ettei rekisterissä ole häntä koskevia tietoja. 
Tarkastusoikeus on kerran vuodessa maksutonta. Rekisteröity voi esit-
tää tarkastusoikeutta koskevan pyynnön kirjallisesti rekisterinpitäjälle tai 
määrätylle vastuuhenkilölle hänen on todistettava henkilöllisyytensä 
ennen tarkastusta.  
 
Tarkastusoikeus toteutetaan varaamalla rekisteröidylle tilaisuus tutus-
tua paikan päällä tietoihin ja tarvittaessa tiedot annetaan myös kirjalli-
sesti. Tarkastusoikeus toteutetaan viikon kuluessa pyynnön esittämi-
sestä.  
 
Henkilötietojen virheettömyys tarkistetaan tarvittaessa väestötietojärjes-
telmästä. Järjestelmän käyttäjä huolehtii viran puolesta itse huomaa-
mansa korjaamisesta välittömästi.  
 
Rekisteröidyllä on oikeus vaatia rekisterinpitäjää korjaamaan rekisteris-
sä oleva virheellinen tieto. Virheellisen tiedon oikaisu toteutetaan täyt-
tämällä rekisterinpitäjältä saatu lomake. Mikäli rekisterinpitäjä ei suostu 
korjaamaan tietoa, hänen on annettava rekisteröidylle todistus, josta 
käy ilmi epäämisen syyt.  

Rekisterihallinto  
Tekninen lautakunta käyttää rekisteriä koskevaa päätösvaltaa. takunta 
on siirtänyt päätösvallan selosteen hyväksymisessä ja mainituista asi-
oista tekniselle johtajalle. 


