
                          
Henkilötietolain (523/1999) 10 §:n ja 24 §:n mukainen TIETOSUOJASELOSTE 
 

Laatimispäivämäärä 16.5.2018 

 
1. Rekisterin nimi:  Merlot-Palotarkastusohjelma 

 
2. Rekisterinpitäjä 

Nimi: Päijät-Hämeen pelastuslaitos 

Postiosoite: Mannerheiminkatu 24 
Postinumero: 15100 Lahti 

Puhelin: 03 - 8773 112 

3. Rekisterin vastuuhenkilö 

Nimi: Marjo Oksanen 

Puhelin: 03 - 8773 112 

4. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa 
Nimi: Marko Nieminen / Tuomas Rantala 

Osoite: Mannerheiminkatu 24, 15100 Lahti 

Sähköpostiosoite: tietosuoja@phpela.fi 

5. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus 

Henkilötietolain 8 §:n mukaiset edellytykset: 
  Asiakassuhteen hoitaminen 
  Jäsenyysasioiden hoitaminen 
  Palvelusuhteenhoitaminen 
  Muu, mikä:       

Henkilötietolain 4. luvun mukainen henkilötietojen käsittely erityisiä tarkoituksia varten (tutkimus, 
tehtävä, jne. nimettävä/yksilöitävä) 
Tutkimus:       
Tilasto:       
Viranomaisen 
suunnittelu- ja 
selvitystehtävä 

      

Henkilömartikkeli:       
Sukututkimus:       
Suoramarkkinointi:       
Luottotietotoiminta:       
Erityislainsäädäntö (esim. tietty viranomaiselle säädetty tehtävä) 
 
Pelastuslain 379/2011 93 § mukainen valvontarekisteri. Rekisterin perusteena Pelastuslaki 379/2011 
93 § ja Henkilötietolaki 523/1999 10 §. 
 
6. Rekisterin tietosisältö (rekisteröityjen ryhmä/ryhmät ja näihin liittyvät tiedot tai tietoryhmät) 

Päijät-Hämeen pelastuslaitoksen alueella olevat kiinteistöt ja niiden omistajat sekä pelastuslaitoksen 
asiakkaat, palotarkastus- ja kohdetietoja 
 
7. Säännönmukaiset tietolähteet 



Väestörekisterijärjestelmä, asiakkaiden antamat tiedot, valvontatehtävissä kerätyt tiedot. 
 
8. Tietojen päivitystiheys 

Jatkuva 
 

9. Säännönmukaiset tietojen luovutukset 

Turvallisuus- ja kemikaaliviraston kemikaalirekisteri 
  
10. Tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle 

Tietoja ei siirretä Euroopan Unioinin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle 
 

11. Rekisterin suojauksen periaatteet 
Manuaalinen aineisto: Allekirjoitetut kappaleet säilytetään voa+10 vuotta pelastuslaitoksen 
arkistossa jonne pääsy rajattu sähköisen kulunvalvonnan kautta.  
 
ATK:lle tallennetut tiedot: Palvelin sijaitsee toimittajan konesalissa jonne pääsy rajoitettu. Ohjelmaan 
pääsy on suojattu salasana- ja käyttäjätunnuksin. Käyttöoikeus päättyy ja käyttäjätunnuksen käyttö 
estetään henkilön siirtyessä pois niistä tehtävistä, joita varten hänelle on myönnetty käyttöoikeus tai 
henkilön siirryttyä pois Päijät-Hämeen pelastuslaitoksen palveluksesta.  

 
12. Tarkastusoikeus 

Rekisteröidyllä on henkilötietolain mukainen oikeus tarkastaa rekisteriin tallennetut tietonsa. 
Tietojen tarkastuspyyntö tulee tehdä kirjallisesti. Ohjeet ja lomakkeet pyynnön tekemiseksi löytyvät 
Päijät-Hämeen Pelastuslaitoksen sivuilta osoitteesta https://www.phpela.fi/fi/tietosuoja 
13. Oikeus vaatia tiedon korjaamista 

Rekisteröidyllä on henkilötietolain mukainen oikeus vaatia henkilörekisterissä olevan virheellisen 
tiedon korjaamista. Tietojen tarkastuspyyntö tulee tehdä kirjallisesti. Ohjeet ja lomakkeet pyynnön 
tekemiseksi löytyvät Päijät-Hämeen Pelastuslaitoksen sivuilta osoitteesta 
https://www.phpela.fi/fi/tietosuoja 
14. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet 

      
 
Päijät-Hämeen pelastuslaitos 
 
Paikka:       pvm:       
 
 
_______________________________   
Jari Hyvärinen 
Pelastusjohtaja 


