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Jätehuollon asiakasrekisterin tietosuojaseloste
1. Rekisterinpitäjä
Keski-Savon Jätehuolto Llky
Ahlströminkatu 6,
PL208, 78201 Varkaus
Y-tunnus: 2367681-2
Rekisteriasioista vastaava henkilö:
Toimitusjohtaja Janne Kuronen
2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa
Toimitusjohtaja Janne Kuronen p. 040 545 8518
janne.kuronen@varkaus.fi
Muut yhteystiedot:
Tietosuojavastaava Marja Kosunen, marja.kosunen@varkaus.fi
3. Rekisterin nimi
Jätehuollon asiakasrekisteri
Keski-Savon Jätehuolto liikelaitoskuntayhtymä hoitaa keskitetysti kuntien (Leppävirta, Varkaus,
Joroinen, Juva, Heinävesi) vastuulla olevan jätehuollon sekä toimii alueen
jätehuoltoviranomaisena.
4. Rekisterinpidon peruste:
Jätelain (646/2011) 41 §:ssä on säädetty velvollisuus luovuttaa lain 32 §:n mukaisesti kunnan
vastuulle kuuluva jäte kunnan järjestämään jätehuoltoon. Jätehuollon asiakasrekisteriin
merkitään jätehuollon järjestämisen, valvomisen ja laskutuksen toteuttamiseksi tarpeelliset
tiedot kunnallisen jätehuoltojärjestelmään kuuluvista kiinteistöistä. Rekisterin avulla
jätehuoltoviranomainen myös seuraa jätelain mukaisten velvoitteiden toteutumista ja lain nojalla
annettujen jätehuoltomääräysten noudattamista.
5. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
•
•

Jätehuolto ja laskutus
Keräyskuljetusten hallinta
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6. Rekisterin tietosisältö
•
•
•
•
•
•
•
•

Nimi
Henkilötunnus
Osoite
Laskutustiedot ja muut mahdolliset yhteystiedot
Kiinteistötunnus
Kiinteistön käyttötarkoitus, paikkatieto ja huoneistojen lukumäärä
Kuntatunnus
Asiakkaan palveluihin liittyviä tietoja:
 Jätehuollon järjestämismuoto
 Jätehuoltopalvelujen tiedot (esim. käytettävä keräyspiste tai jäteastioiden määrä,
koko ja tyhjennysväli)
 Kiinteistökohtaisen keräyksen tapahtumatiedot
 Laskutushistoria
 Tieto elintarvikejätteiden kompostoinnista
 Mahdolliset viranomaispäätökset

7. Säännönmukaiset tietolähteet
Ensisijaisesti rekisteri perustuu asiakkailta saatavaan tietoon, joita tarpeen mukaan
täydennetään väestö- ja rakennusrekisterin (VTJ) sekä kiinteistörekisterin (KTJ) tiedoilla.
8. Tietojen säännönmukaiset luovutukset
Keski-Savon Jätehuolto voi siirtää henkilötietoja yhteistyökumppaneilleen ja alihankkijoilleen.
Yhteistyökumppanit ja alihankkijat voivat käsitellä henkilötietoja vain jätehuollon lukuun
suoritettavia asiakassuhteen hoitamiseen tai ylläpitoon liittyviä tehtäviä varten. Keski-Savon
Jätehuolto varmistaa aina, että yhteistyökumppanit eivät käsittele siirrettäviä henkilötietoja
mitään muita tarkoituksia varten.
Erillisestä vaatimuksesta rekisterissä olevia tietoja voidaan luovuttaa viranomaisille ja poliisille,
kuitenkin vain siltä osin kuin tiedot ovat tarpeen lakiin perustuvan valvonta- tai muun tehtävän
suorittamiseksi.
9. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle
Tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.
10. Rekisterin ylläpitojärjestelmät ja suojauksen periaatteet
Ylläpitojärjestelmä on Vingo, jonka toimittaja on Vitec Tietomitta Oy. Järjestelmää käytetään
henkilökohtaisella käyttäjätunnuksella ja salasanalla. Järjestelmän toimittaja vastaa palvelimen
ylläpidosta, varmuuskopioinnista ja sekä datan tietoturvallisesta säilyttämisestä.

Keski-Savon Jätehuolto liikelaitoskuntayhtymä

www.keskisavonjatehuolto.fi

Sivu 3 / 3

Autopäätteillä on päivittäinen keräysreitti. Kuljettaja kuittaa tyhjennykset ja lisää
määrämuotoisia kommentteja tarvittaessa.
Järjestelmässä on selaimella käytettävä itsepalvelunäkymä, josta asiakas voi tarkastella ja
muokata omia tietojaan.
Paperinen aineisto säilytetään lukituissa tiloissa.
11. Tarkastusoikeus
Jokaisella asiakkaalla on oikeus tarkastaa omat tietonsa. Tarkastuspyynnön voi osoittaa KeskiSavon Jätehuolto Llky:lle (yhteystiedot kohdassa 2). Pyytäjän henkilöllisyys varmistetaan.
Tarkastusoikeus on maksuton kerran vuodessa.
Asiakas voi tarkastaa omat asiakastietonsa myös sähköisen asiointipalvelun kautta.
12. Oikeus vaatia tiedon korjaamista
Jokaisella asiakkaalla on oikeus pyytää korjaamaan omat virheelliset tietonsa. Pyynnön voi
osoittaa Keski-Savon Jätehuolto Llky:lle (yhteystiedot kohdassa 2). Pyytäjän henkilöllisyys
varmistetaan.
Asiakas voi pyytää korjaamaan omat asiakastietonsa myös sähköisen asiointipalvelun kautta.
13. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet
Rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet kuten
henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa tai oikeus pyytää häntä koskevien
tietojen poistamista rekisteristä, pois lukien lain velvoittamat tiedot. Lisätietoja henkilötietojen
käsittelyyn liittyvistä tiedoista saat täältä: https://tietosuoja.fi/tunne-oikeutesi.
Pyynnön voi osoittaa Keski-Savon Jätehuolto Llky:lle (yhteystiedot kohdassa 2). Pyytäjän
henkilöllisyys varmistetaan.
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