REKISTERIN NIMI

REKISTERISELOSTE
Henkilötietolaki (523/1999) 10 ja 24 §
Laatimispäivä 5.8.2019

1.
Rekisterinpitäjä

Nimi

Loimaan kaupungin keskusvaalilautakunta
Osoite

PL 9
32201 Loimaa
Muut yhteystiedot

kirjaamo@loimaa.fi
puh. 02-76110 (ma-pe klo 9-15)
2.
Yhteyshenkilö rekisteriä
koskevissa asioissa

Nimi

Juha Rinta-Jouppi
hallintosihteeri/keskusvaalilautakunnan sihteeri
puh. 02- 02 761 1110 /juha.rinta-jouppi@loimaa.fi
Osoite

PL 9, 32201 Loimaa
Muut yhteystiedot

3.
Rekisterin nimi
4.
Henkilötietojen käsittelyn
tarkoitus
5.
Rekisterin tietosisältö

Kotiäänestäjien rekisteri

Vaalilain (710/1998) 46 §:n mukaisen kotiäänestyksen järjestäminen.

Rekisteriin kerätään äänestäjän tunnistamiseen tarvittavat tiedot
kuten henkilötunnus ja nimi sekä äänestäjän kotiosoite.

6.
Säännönmukaiset
tietolähteet

Kotiäänestykseen halukkaat ilmoittautuvat
keskusvaalilautakunnalle kirjeitse tai puhelimitse ja henkilötiedot
saadaan ilmoituksen tekijältä. Tietoja voidaan tarkastaa
väestörekisteristä tai vaalitietojärjestelmästä.

7.
Tietojen säännönmukaiset
luovutukset

Tiedot luovutetaan äänestyksen toimittaville
keskusvaalilautakunnan puheenjohtajan nimeämille
vaalitoimitsijoille. Äänestyksen tapahduttua toimitsijat palauttavat

tiedot keskusvaalilautakunnalle. Toimitetusta äänestyksestä
tehdään merkintä vaalitietojärjestelmään.
8.
Tietojen siirto EU:n tai
ETA:n ulkopuolelle
9.
Rekisterin suojaukset
periaatteet

Ei siirretä
A. Manuaalinen aineisto

Manuaalinen aineisto säilytetään lukitussa arkistotilassa, johon pääsevät
vain keskusvaalilautakunnan määräämät henkilöt, joilla on työnsä puolesta
oikeus käsitellä materiaalia.
B. ATK:lla käsiteltävät tiedot

Sähköiset rekisterin tiedot säilytetään käyttöoikeusrajatuissa
tiedostoissa/tietojärjestelmissä joiden käyttöoikeudet perustuvat
henkilökohtaisiin käyttäjätunnuksiin/salasanoihin.
Tietojen säilytysaika:
Kotiäänestäjien tiedot säilytetään seuraaviin vaaleihin asti.
Keskusvaalilautakunta ottaa ennen vaaleja yhteyttä edellisissä vaaleissa
kotiäänestykseen osallistuneihin, jonka jälkeen tiedot hävitetään.
10.
Tarkastusoikeus

11.
Oikeus vaatia tiedon
korjaamista

12.
Muut henkilötietojen
käsittelyyn liittyvät
oikeudet

Rekisterö ity voi pyytää tietojensa tarkistamista henkilö kohtaisesti tai
kirjallisesti rekisterin yhteyshenkilö iltä. (Henkilö tietolaki 26 §). Mikäli
tarkastusoikeus evätään, rekisteröidyllä on oikeus saada siitä kirjallinen
todistus. Rekisterö ity voi saattaa asian tietosuojavaltuutetun käsiteltäväksi.
Rekisterö ity voi pyytää tietojensa korjaamista henkilökohtaisesti tai
kirjallisesti rekisterin yhteyshenkilöiltä. (Henkilö tietolaki 29 §). Rekisterin
hoitajat huolehtivat itse huomaamansa virheen korjaamisesta välittö mästi.
Mikäli tietoa ei korjata, rekisterö idyllä on oikeus saada siitä kirjallinen
todistus. Rekisterö ity voi saattaa asian tietosuojavaltuutetun käsiteltäväksi.
Kielto-oikeus
Rekisteristä ei luovuteta tietoja ilman rekisterö idyn lupaa
suoramarkkinointia eikä markkina- ja mielipidetutkimusta varten.
Rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä
itseään koskevia tietoja henkilö matrikkelia ja sukututkimusta varten
(Henkilötietolaki 30 §).
Rekisterin salassa pidettäviä tietoja ei luovuteta, ellei tietoa pyytävällä ole
lakiin perustuvaa oikeutta tiedon saamiseen.

