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Yleisen tietosuoja-asetuksen (EU) 2016/679
artiklan 13 ja 14 mukainen tietosuojaseloste
Tarkenne

Päivämäärä

Rakennusvalvonnan vastuuhenkilörekisteri

24.2.2020

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Miksi käsittelemme henkilötietojasi

Rakennusvalvonta suorittaa jokaisen lupahakemuksen yhteydessä siihen esitettyjen vastuuhenkilöiden kelpoisuuden tarkastelun.
Kelpoisuus hankkeen vastuutehtävään varmistetaan tarkastamalla, että henkilöllä on tehtävään edellytetty koulutus sekä kokemus.
Kelpoisuuden arviointia varten tulee vastuuhenkilön toimittaa rakennusvalvontaan tutkintotodistuksensa opintosuoritusotteineen
sekä referenssiluettelo työkokemuksestaan tai muu vapaamuotoinen selvitys kelpoisuudesta.
Rakennusalan ammattilainen voi halutessaan toimittaa todistuksensa sekä referenssiluettelon tallennettavaksi rakennusvalvonnan
vastuuhenkilörekisteriin. Tällöin hänen tulee toimittaa uudet asiakirjat vain tietojen muuttuessa eikä jokaisen lupahakemuksen
yhteydessä.
Miksi saamme käsitellä henkilötietojasi

Rakennusvalvonnalla on lakisääteinen velvollisuus tarkastaa rakennuslupahakemuksen yhteydessä ehdotettujen vastuuhenkilöiden
kelpoisuus tehtävään.
MRL 120 f § rakennusvalvonnan tulee tarkastaa suunnittelijan kelpoisuus.
MRL 120 d § ja Ympäristöministeriön ohjeen YM1/601/2015 mukaan arvioidaan suunnittelutehtävien vaativuusluokka.
MRL 120 e § ja Ympäristöministeriön ohjeen YM2/601/2015 Suunnittelijan kelpoisuus arvioidaan koulutuksen ja kokemuksen
kautta.
MRL 122 c § ja Ympäristöministeriön ohjeen YM4/601/2015 mukaan arvioidaan työnjohtajien kelpoisuus
Rekisterin henkilötietojen käsittely toimeksiantosopimuksella (toimeksiantosopimuksella käsiteltävät henkilötiedot ja käsittelyn kesto)

Ei

Käytämmekö päätöksenteossa automaattista profilointia

Ei
Rekisterinpitäjä ja yhteystiedot
Rekisterinpitäjä

Rekisterinpitäjän yhteystiedot

Rakennuslautakunta

Rakennusvalvonnan johtaja, pekka.seppala@ouka.fi 044 703 2721,
Postiosoite: PL 32, 90015 Oulun kaupunki

Rekisterinpitäjän edustaja

Rekisterinpitäjän edustajan yhteystiedot

Johtava LVI-insinööri, rakennusvalvonta

040 620 8487 ilkka.raina@ouka.fi, Postiosoite: PL 32, 90015 Oulun kaupunki

Tietosuojavastaava

Tietosuojavastaavan yhteystiedot

Kari Nykänen, Oulun Digi

tietosuoja@ouka.fi, kaupungin puhelinvaihde: 08 558 410

Käsiteltävät henkilötiedot
Mitä henkilötietoja käsittelemme

- vastuuhenkilön nimi, henkilötunnus ja yhteystiedot
- vastuuhenkilön tutkinto ja opintosuoritusote sekä referenssiluettelo
- muu vapaamuotoinen hakijan esittämä selvitys kelpoisuudesta
Kuinka pitkään säilytämme henkilötietojasi/säilyttämisajan määrittämiskriteerit

Tässä rekisterissä säilytämme tiedot kunnes rekisteröity pyytää ne poistamaan tai tietokanta poistuu käytöstä. Työnjohtajien ja
suunnittelijoiden hyväksymisasiakirjat säilytetään niin kauan kuin rakennus tai rakennelma on purettu rakennusluvan mukaisesti.
Mistä käsittelyssä tarvittavat henkilötiedot saadaan

Käsittelyssä tarvittavat henkilötiedot saadaan vastuuhenkilöltä hänen lähettäessään todistukset ja referenssiluettelon.
Tietojen siirrot ja luovutukset
Säännönmukaiset siirrot ja luovutukset

Tietoja ei siirretä eikä luovuteta säännönmukaisesti.
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Tietojen siirto tai luovuttaminen EU:n tai Euroopan talousalueen (ETA) ulkopuolelle ja sen perusteet

Ei
Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyn oikeuksiin liittyvät pyynnöt

Sinulla on oikeus:
• 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:
Oulun kaupungin kirjaamo
PL 71
90015 Oulun kaupunki
Käyntiosoite: Kansankatu 55 A

Postiosoite
Oulun kaupunki
Kirjaamo
PL 71, 90015 Oulun kaupunki

Käyntiosoite
Kansankatu 55 A
Oulu

Sähköinen pyyntö osoitetaan:
kirjaamo@ouka.fi
Rekisteröidyllä on oikeus saattaa asia tietosuojavaltuutetun
käsiteltäväksi, jos rekisteröity katsoo, että häntä koskevien
henkilötietojen käsittelyssä rikotaan sitä koskevaa lainsäädäntöä.
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