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Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus 

Miksi käsittelemme henkilötietojasi  

Henkilötietoja käsitellään ympäristönsuojeluviranomaiselle laissa säädettyjen tehtävien hoitamiseksi. 

Henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena on: 

- asiakkaan tunnistaminen ja yksilöinti sekä asiakassuhteen hoitaminen
- yritysasiakkaan yhteyshenkilön puhelinnumero ja sähköpostiosoite

- luvista ja ilmoituksista perittävien maksujen laskutus, tarvittaessa perintä

- viranomaisyhteistyö

Miksi saamme käsitellä henkilötietojasi 

Lakisääteinen velvoite 

Toimintaa ohjaava lainsäädäntö: 

- ympäristönsuojelulaki, 27.6.2014/527

- jätelaki, 17.6.2011/646

- vesilaki, 27.5.2011/587

- maa-aineslaki, 24.7.1981/555

- luonnonsuojelulaki, 20.12.1996/1096

- maastoliikennelaki, 22.12.1995/1710

- vesiliikennelaki, 19.6.2019/782

- Yllä mainittujen lakien lisäksi henkilötietoja voidaan käsitellä niihin perustuvien asetusten nojalla.

Käytämmekö päätöksenteossa automaattista profilointia tai päätöksentekoa 

Emme käytä päätöksenteossa automaattista profilointia tai päätöksentekoa. Eikä henkilötietojen käsittelyä ole ulkoistettu.

Rekisterinpitäjä ja yhteystiedot 

Rekisterinpitäjä 

Forssan kaupunki
Rekisterinpitäjän yhteystiedot 

Forssan kaupunki, Seudullinen ympäristönsuojelu, PL 62, 30101 Forssa

Rekisterinpitäjän edustaja 

Ympäristöpäällikkö
Rekisterinpitäjän edustajan yhteystiedot 

Forssan kaupunki, Seudullinen ympäristönsuojelu, PL 62, 30101 Forssa, p. 03-41 411

Tietosuojavastaava 

Tietohallintopäällikkö

Tietosuojavastaavan yhteystiedot 

Forssan kaupunki, PL 62, 30101 Forssa, p. 03-41 411

Käsiteltävät henkilötiedot 

Mitä henkilötietoja käsittelemme 

- etunimi ja sukunimi

- postiosoite, sähköpostiosoite
- puhelinnumero

- asumiseen tai omistamiseen liittyvien kiinteistöjen kiinteistörekisteritunnus

- henkilötunnus (jos yksityisellä elinkeinoharjoittajalla ei ole käytettävissä Y-tunnusta)

- Tiettyjen lupaprosessien tai valitusten osalta kerätään syntymäaika- tai omaisuustietoja.

Tietovarannon ylläpitojärjestelmät
Tietovarannon tiedot ovat pääasiassa paperisessa muodossa. Ne säilytetään lukitussa tilassa. Kaikilla työntekijöillä on 
vaitiolovelvollisuus. Asiakastietoja tallennetaan asianhallintajärjestelmä Dynastyyn, Trimble Locus (Cloud) 
valvontaohjelmaan sekä valtion ylläpitämään ympäristönsuojelun tietojärjestelmään YLVA. Rekisterin käyttäminen 
edellyttää henkilökohtaista käyttäjätunnusta ja salasanaa, jonka järjestelmä pakottaa vaihtamaan määräajoin. 
Käyttäjätunnus annetaan käyttäoikeuden myöntämisen yhteydessä. 
Asiakkailta ei lähtökohtaisesti kerätä erityisiä henkilötietoja (Yleinen tietosuoja-asetus 9 artikla). 
Mikäli viranomainen vastaanottaa asiakkaan terveyteen liittyviä tietoja tai muita erityisiä henkilötietoja, 
kirjataan ne asianhallintajärjestelmä Dynastyyn salassa pidettävinä.
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Kuinka pitkään säilytämme henkilötietojasi/säilyttämisajan määrittämiskriteerit 

Henkilötietoja säilytetään tiedonohjaussuunnitelman mukaisesti. Merkittävä osa asiakirjoista säilytetään pysyvästi.
Kansallisarkiston päätös KA/8377/07.01.01.03.01/2019 sekä Kuntaliiton Ympäristönsuojelun säilytysaikaopas 2020. 

Kansallisarkiston päätös KA 204/43/02 ja AL 11665/07.01.01.03.01/2008 sekä Kuntaliiton säilytysaikaopas, Ympäristönsuojelu 15 ja 

Tekniset palvelut 14A. 

Mistä käsittelyssä tarvittavat henkilötiedot saadaan 

- asiakkaan ilmoittamat tiedot (hakemus- ja ilmoitusasiakirjat)

- ympäristötarkastajien käynnit valvontakohteilla ja yhteydenpito valvottaviin kohteisiin

- Trimble Locus ja Trimble Locus Cloud -järjestelmän muut rekisterit: osoite-, väestö-, rakennus-, kiinteistö- ja kaavarekisterit

- muut viranomaiset

Tietojen siirrot ja luovutukset 

Säännönmukaiset siirrot ja luovutukset 

Ei siirtoja ja luovutuksia. 

Tietovarannossa olevia henkilötietoja voidaan tarvittaessa luovuttaa toiselle viranomaiselle.

Tietojen siirto tai luovuttaminen EU:n tai Euroopan talousalueen (ETA) ulkopuolelle ja sen perusteet 

Emme siirrä tai luovuta tietoja EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle. 

Rekisteröidyn oikeudet Rekisteröidyn oikeuksiin liittyvät pyynnöt 

Sinulla on oikeus: 

• tarkastaa itseäsi koskevat tiedot

• pyytää tietojesi oikaisemista

• vaatia tietojesi poistamista (ei koske lakisääteisiä tehtäviä)

• vaatia henkilötietojesi käsittelyn rajoittamista

• vastustaa henkilötietojesi käsittelyä

• pyytää itse toimittamiesi henkilötietojen siirtämistä

rekisterinpitäjältä toiselle

• oikeus peruuttaa antamasi suostumus, mikäli henkilötietojen

käsittely perustuu suostumukseen

• olla joutumatta automaattisen päätöksenteon kohteeksi

Rekisteröidyn oikeuksiin liittyvät pyynnöt osoitetaan: 

Forssan seudullinen ympäristönsuojelu
PL 62
30101 Forssa
Käyntiosoite: Turuntie 18

Sähköinen pyyntö osoitetaan: 

ymparisto@forssa.fi

Rekisteröidyllä on oikeus saattaa asia tietosuojavaltuutetun 

käsiteltäväksi, jos rekisteröity katsoo, että häntä koskevien 

henkilötietojen käsittelyssä rikotaan sitä koskevaa lainsäädäntöä. 
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