TIETOSUOJASELOSTE
yhdistetty rekisteriseloste ja
informointiasiakirja
Henkilötietolaki (523/99) 10 ja 24 §
Laatimispäivä: 23.5.2018
1. Rekisterinpitäjä

Nimi
Halsuan Vesi Oy
Yhteystiedot (osoite, puhelin)
Halsuan Vesi Oy
Kauppisentie 5
69510 HALSUA
040 680 2221
tekninen@halsua.fi
Nimi

2. Rekisteriasiosta vastaava
henkilö ja/tai yhteyshenkilö Eija Aksela

Yhteystiedot (osoite, puhelin, sähköposti)
Kauppisentie 5
69510 HALSUA
040 680 2225
eija.aksela@halsua.fi
3. Rekisterin nimi

Vesi- ja jätevesirekisteri, sisältäen liittymäsopimukset, kortistot ja BookMasterlaskutusohjelma

4. Henkilötietojen käsittelyn
tarkoitus / rekisterin
Rekisteriä ylläpidetään vesi- ja jätevesiliittymien hallintaan, vedenkulutuksen
käyttötarkoitus
seurantaan ja laskutukseen BookMaster-laskutusohjelmalla
5. Rekisterin tietosisältö

Vesi- ja jätevesiliittymäsopimuskortistoon on tallennettu
- Liittyjän (asiakkaan) nimi ja osoitetiedot
- Kiinteistötiedot
- Rakennuksen käyttötarkoitus
- Liittymismaksun määrä
- Sopimuksen siirtotiedot
Kuluttajakortistoon, kuluttajarekisteriin ja laskutusohjelmaan on tallennettu
- Kuluttajan (asiakkaan) nimi ja osoitetiedot
- Kulutuspisteen sijaintitietona osoitetiedeot
- Kulutuspisteen asukasluku vuoden alussa tilastointia varten
- Vesimittarin nro ja sen kulutustiedot mittarilukemineen
- Veden- ja jäteveden hintatiedot ja muut myynnit
- Laskutustiedot, myös mahdolliset perintätiedot

6. Sännönmukaiset
tietolähteet

Liittyjä/asiakas
Kuluttaja/asiakas

7. Säännönmukaiset tietojen
Kulutustietoja veden ja jäteveden tilastointiin
luovutukset

7. Säännönmukaiset tietojen
luovutukset
8. Tietojen siirto EU:n tai
Euroopan talousalueen
ulkopuolelle
9. Rekisterin suojauksen
periaatteet

10. Tarkastusoikeus ja
tarkastusoikeuden
toteuttaminen

Ei siirretä

Sähköinen aineisto on suojattu henkilökohtaisilla käyttäjätunnuksilla ja
salasanoilla.
Vedenkulutuskortistoa säilytetään voimassaoloaika + 10 vuotta
Vesiliittymäsopimuksia säilytetään voimassaoloaika + 2 vuotta

Jokaisella on salassapitosäännösten estämättä oikeus tiedon etsimiseksi
tarpeelliset seikat ilmoitettuaan saada tietää, mitä häntä koskevia tietoja
henkilörekisteriin on talletettu tai, ettei reksterissä ole häntä koskevia tietoja.
Rekisterinpitäjä saa periä tietojen antamisesta korvauksen vain, jos siitä, kun
asianomainen edellisen kerran sai tarkastettavakseen rekisteritiedot, on kulunut
vähemmän kuin yksi vuosi.

11. Tiedon korjaaminen ja
tiedon korjaamisen
toteuttaminen

Sen, joka haluaa tarkastaa itseään koskevat tiedot henkiötietolain 26 §:ssä
tarkoitetulla tavalle, on esitettävä tätä tarkoittava pyyntö kohdan 2
rekisteriasioista vastaavalle henkilölle omakätisesti allekirjoitetussa tai sitä
vastaavalla tavalla vamennetussa asiakirjassa tai henkilökohtaisesti hänen
luonaan.
Rekisterinpitäjän on ilman aiheetonta viivytystä oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn
vaatimuksesta oikaistava, poistettava tai täydennettävä rekisterissä oleva,
käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellinen, tarpeeton, puutteellinen tai
vanhentunut henkilötieto.
Tiedon korjauspyyntö osoitetaan kohdan 2 rekisteriasioista vastaavalle henkilölle.

