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TÄYTTÖHJEET 
  
1. OSAPUOLET 
1.1 Henkilötietojen pyytäjä 
Luovutettujen tietojen käsittelyn vastuuhenkilö 
Vastuuhenkilö vastaa siitä, että pyydettyjä henkilötietoja käsitellään lainmukaisesti. Ilmoitettava myös henkilötietoja käsittelevä ulkopuolinen taho esim. 
käyttöpalveluiden tuottaja. 
 
1.2. Rekisterin nimi 
Tiedot, jota/joita pyyntö koskee 
Tietosisältö yksilöitävä riittävän tarkasti käyttötarkoitus huomioiden. 
 
2. KÄYTTÖTARKOITUS 
Käsittelyn edellytykset HetiL 8§ kohta ___ 
   Erityislaki ____________________ 
Historiallinen tai tieteellinen tutkimus 14§ 
Tilasto 15§ 
Suunnittelu ja selvitys 16§ 
Muu tarkoitus 
Esim. viranomaistehtävät ja -palvelut, niistä tiedottaminen sekä niihin liittyvät viranomaistyönä tehtävät asiakaskyselyt. 
 
Muualta hankittava tieto ja tietojen yhdistäminen näihin tietoihin 
Pyytäjän tulee ilmoittaa, mikäli nyt pyydettävien tietojen lisäksi hankitaan tietoja myös muualta tarkoituksena yhdistää tiedot uuteen perustettavaan 
rekisteriin. Henkilötietojen käsittelyn edellytykset tulee perustua henkilötietolakiin ja/tai muuhun erityislainsäädäntöön. 
 
Liite: Rekisteriseloste - Tietosuojaseloste (Vantaalla käytössä, sisältää myös rekisteröidyn informointia koskevat kohdat) 
Rekisteriseloste/tietosuojaseloste tulee toimittaa aina, kun tietoja yhdistetään useammasta lähteestä. 
 
Suojaustapa 
Rekisterinpitäjän on toteutettava tarpeelliset tekniset ja organisatoriset toimenpiteet henkilötietojen suojaamiseksi asiattomalta pääsyltä tietoihin ja 
vahingossa tai laittomasti tapahtuvalta tietojen hävittämiseltä, muuttamiselta, luovuttamiselta, siirtämiseltä taikka muulta laittomalta käsittelyltä. 
Sama velvoite on sillä, joka itsenäisenä elinkeinonharjoittajana toimii rekisterinpitäjän lukuun tai jolle rekisterinpitäjä luovuttaa tietoja teknisen 
käyttöyhteyden avulla.
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Henkilötietoja koskeva luovutuspäätös
13.2.12
10.9. tehty uusi lomake, 25.1.12 korjattu ja läh Vaten ja Sirpa T Kallio, 13.2.12 korjattu ja läh Kirsi Vaten ja Sirpa T Kallio; 13.4.12 korjaukset ja läh. Vaten ja Kallio
10.9.11
Sirpa T Kallio, Kirsi Vatén
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