
Tietosuojaseloste 
Seloste henkilötietojen käsittelystä ja rekisteröidyn oikeuksista

EU:n yleinen tietosuoja-asetus (2016/679)

1. Rekisterinpitäjä Nivalan kaupunki

PL 10 85501 Nivala

Y-tunnus: 0186757-0 

P. 040 344 7211

2. Rekisterinpitäjän edustaja(t) Keskusvaalilautakunnan sihteeri

Kalliontie 15, 85500 NIVALA

P. 040 344 7225

3. Tietosuojavastaava Nivalan kaupungin tietosuojavastaava

Anita Rättyä, JokiICT

P. 040 646 0213

email: anita.rattya@jict.fi

4. Henkilötietojen käsittelyn 

tarkoitus

Vaalilain mukaan ehdot täyttävällä henkilöllä ja hänen omaishoitajallaan on oikeus äänestää 

ennakkoäänestysaikana kotona. Kotiäänestykseen ilmoittaudutaan etukäteen 

keskusvaalilautakunnalle. Äänestyksen toimittaa vaalitoimitsija.

Keskusvaalilautakunta määrää kotiäänestyksen vaalitoimitsijat.

5. Henkilötietojen käsittelyn 

oikeusperuste

Henkilötietojen käsittelyyn on lakisääteinen peruste vaalilain 714/1998 § 55 ja § 54 perusteella.

6. Rekisterin tietosisältö Mitä henkilötietoja käsittelemme

Äänestäjän ja hänen äänestävän omaishoitajansa tiedot:

- nimi

- henkilötunnus

- osoite

- puhelinnumero

7. Säännönmukaiset tietolähteet Rekisteröidyltä tai hänen omaishoitajaltaan

8. Käsittelyssä käytettävät 

ylläpitojärjestelmät

Tietoja ei viedä mihinkään järjestelmään.

9. Henkilötietojen suojauksen 

periaatteet

10. Automatisoitu päätöksenteko, 

mukaan lukien profilointi  (EU:n 

tietosuoja-asetuksen artikla 22)

Profilointi tarkoittaa henkilötietojen automaattista käsittelyä, jossa arvioidaan ihmisen 

henkilökohtaisia ominaisuuksia. Automatisoituja päätöksiä ei tehdä.

11. Tietojen säännönmukaiset 

luovutukset

Tietoja luovutetaan vain vaalitoimitsijoille.

12. Tietojen siirto EU:n tai

 ETA-alueen ulkopuolelle

Tietoja ei luovuteta tai siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

13. Henkilötietojen säilytysaika Tietoja säilytetään vaalien ajan, jonka jälkeen rekisteri arkistoidaan . Tiedot hävitetään, kun 

seuraavat vaalit on toimitettu.

14. Rekisteröidyn oikeudet Rekisteröidyn oikeudet

• tarkastaa itseäsi koskevat tiedot

• pyytää tietojesi oikaisemista

• vaatia tietojesi poistamista (ei koske lakisääteisiä tehtäviä)

• vaatia henkilötietojesi käsittelyn rajoittamista

• vastustaa henkilötietojesi käsittelyä

• pyytää itse toimittamiesi henkilötietojen siirtämistä rekisterinpitäjältä toiselle

• oikeus peruuttaa antamasi suostumus, mikäli henkilötietojen käsittely perustuu suostumukseen

• olla joutumatta automaattisen päätöksenteon kohteeksi

Rekisteröidyn oikeuksiin liittyvät pyynnöt osoitetaan:

Nivalan kaupungin kirjaamo, PL 10, 85501 Nivala

Käyntiosoite: Kalliontie 15

Sähköinen pyyntö osoitetaan: kirjaamo@nivala.fi

Rekisteröidyllä on oikeus saattaa asia tietosuojavaltuutetun käsiteltäväksi, jos rekisteröity katsoo, 

että häntä koskevien henkilötietojen käsittelyssä rikotaan sitä koskevaa lainsäädäntöä.

Rekisterin/palvelun nimi: Kotiäänestykseen ilmoittautuneet vaaleissa


