Rekisteröidyn oikeudet (4/2020)
Hausjärven kunnan käsitellessä asiakkaiden, oppilaiden, henkilöstön ja muiden
rekisteröityjen henkilötietoja, toteutetaan myös asianmukaiset toimenpiteet kaikkien
rekisteröityjen tietosuojaoikeuksien toteuttamiseksi.
Rekisteröityjen oikeuksia;









saada tietoa henkilötietojensa käsittelystä (www.hausjarvi.fi/tietosuoja)
saada pääsy tietoihin (tietojen tarkastuspyynnöllä)
oikaista tietoja (tietojen korjaamisvaatimuksella)
poistaa tiedot ja tulla unohdetuksi
rajoittaa tietojen käsittelyä
siirtää tiedot järjestelmästä toiseen
vastustaa tietojen käsittelyä
olla joutumatta automaattisen päätöksenteon kohteeksi

Rekisteröity ei voi käyttää kaikkia oikeuksia kaikissa tilanteissa. Asiaan vaikuttaa se, millä perusteella
henkilötietoja käsitellään.
Suostumusperusteisen henkilötietojen käsittelyn kohdalla rekisteröidyllä on oikeus;










oikeus saada informaatiota henkilötietojen käsittelystä
oikeus saada pääsy tietoihin
oikeus oikaista tietoja
oikeus poistaa tiedot (oikeus tulla unohdetuksi)
yksi perusteista saada tiedot poistetuksi on, että rekisteröity peruuttaa suostumuksen, johon
käsittely on perustunut, eikä käsittelyyn ole muuta laillista perustetta
oikeus rajoittaa tietojen käsittelyä
henkilötietojen oikaisua tai poistoa tai käsittelyn rajoitusta koskeva ilmoitusvelvollisuus
oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen
rekisteröity voi sallia automaattisen päätöksenteon (ml. profilointi) nimenomaisella
suostumuksellaan

Sopimusperusteisen henkilötietojen käsittelyn kohdalla rekisteröidyllä on oikeus;









oikeus saada informaatiota henkilötietojen käsittelystä
oikeus saada pääsy tietoihin
oikeus oikaista tietoja
oikeus poistaa tiedot (oikeus tulla unohdetuksi)
oikeus rajoittaa tietojen käsittelyä
henkilötietojen oikaisua tai poistoa tai käsittelyn rajoitusta koskeva ilmoitusvelvollisuus
oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen
oikeus olla johtumatta automaattisen päätöksenteon kohteeksi ilman lainmukaista perustetta

On kuitenkin huomattava, että vaikka sopimusperusteisen henkilötiedon ollessa kyseessä ja rekisteröidyllä
on oikeus poistaa tietonsa käsittelyprosesseista, on silti lakisääteisiä syitä säilyttää esimerkiksi laskutukseen
liittyvää materiaalia. Usein käsittelyn eri vaiheisiin liittyy erilaisia käsittelyperusteita ja kunnan suorittama
toiminta on yleensä vahvasti säänneltyä.

Rekisteröidyn oikeudet (4/2020)
Kun henkilötietojen käsittelyn perusteena on rekisterinpitäjän lakisääteiset velvoitteet, rekisteröidyllä on
oikeus;







oikeus saada informaatiota henkilötietojen käsittelystä, ellei laissa erikseen säädetty poikkeusta
oikeus saada pääsy tietoihin
oikeus oikaista tietoja
oikeus rajoittaa tietojen käsittelyä
henkilötietojen oikaisua tai käsittelyn rajoitusta koskeva ilmoitusvelvollisuus
oikeus olla johtumatta automaattisen päätöksenteon kohteeksi ilman lainmukaista perustetta
o tämä voidaan mahdollistaa lainsäädännöllä, jossa vahvistetaan asianmukaiset toimenpiteet
rekisteröityjen oikeuksien ja vapauksien sekä oikeutettujen etujen suojaamiseksi

Elintärkeän edun kyseessä ollessa, on rekisteröidyllä oikeus;







oikeus saada informaatiota henkilötietojen käsittelystä
oikeus saada pääsy tietoihin
oikeus oikaista tietoja
oikeus poistaa tiedot (oikeus tulla unohdetuksi)
oikeus rajoittaa tietojen käsittelyä
henkilötietojen oikaisua tai poistoa tai käsittelyn rajoittamista koskeva ilmoitusvelvollisuus

Yleistä etua koskevan tehtävän toteuttamisen tai julkisen vallan käyttämisen ollessa käsittelyperusteena,
rekisteröidyllä on oikeus;








oikeus saada informaatiota henkilötietojen käsittelystä, ellei laissa erikseen säädetty poikkeusta
oikeus saada pääsy tietoihin
oikeus oikaista tietoja
oikeus rajoittaa tietojen käsittelyä
henkilötietojen oikaisua tai käsittelyn rajoittamista koskeva ilmoitusvelvollisuus
oikeus vastustaa tietojen käsittelyä
oikeus olla johtumatta automaattisen päätöksenteon kohteeksi ilman lainmukaista perustetta
o tämä voidaan mahdollistaa lainsäädännöllä, jossa vahvistetaan asianmukaiset toimenpiteet
rekisteröityjen oikeuksien ja vapauksien sekä oikeutettujen etujen suojaamiseksi

Kun käsittelyperusteena on rekisterinpitäjän oikeutettu etu, on rekisteröidyllä oikeus;








oikeus saada informaatiota henkilötietojen käsittelystä
oikeus saada pääsy tietoihin
oikeus oikaista tietoja
oikeus poistaa tiedot (oikeus tulla unohdetuksi)
oikeus rajoittaa tietojen käsittelyä
henkilötietojen oikaisua tai poistoa tai käsittelyn rajoittamista koskeva ilmoitusvelvollisuus
oikeus vastustaa tietojen käsittelyä

Rekisteröidyn oikeudet eivät ole ehdottomia, vaan oikeuksien toteuttamiseen liittyy myös eri tahojen
oikeuksien punnintaa ja ratkaisut tekevät aina rekisterinpitäjän edustajat. Hausjärven kunnassa teemme
kaikkemme, että voit käyttää oikeuksiasi mahdollisimman laajasti. Kysy lisää kunnan tietosuojavastaavalta
tietosuoja@hausjarvi.fi tai lue lisää tietosuojasta ja oikeuksistasi: www.tietosuoja.fi

