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Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Miksi käsittelemme henkilötietojasi

Käsittelememme henkilötietoja kaavahankkeiden, poikkeamislupa- ja suunnittelutarveratkaisuhakemusten käsittelyssä,
tiedottamisessa, tilastoinnissa, laskutuksessa ja seurannassa.
Tilastoinnissa yksittäistä henkilöä ei ole mahdollista tunnistaa.
Miksi saamme käsitellä henkilötietojasi

Henkilötietojen käsittely perustuu lakisääteiseen velvoitteeseen. Kaavoitus ja lupakäsittelyt perustuvat maankäyttö- ja
rakennuslakiin sekä asetukseen.
Rekisterin henkilötietojen käsittely toimeksiantosopimuksella (toimeksiantosopimuksella käsiteltävät henkilötiedot ja käsittelyn kesto)

Monetra Oulu Oy käsittelee henkilötietoja toimeksiantosopimuksella. Laskutusta varten tarvitaan hakijan, yrityksen tai asiamiehen
nimi, osoite, y-tunnus ja henkilötunnus. Käsittely kestää asian vireillä olon ajan.
Käytämmekö päätöksenteossa automaattista profilointia

Emme käytä päätöksenteossa automaattista profilointia.
Rekisterinpitäjä ja yhteystiedot
Rekisterinpitäjä

Rekisterinpitäjän yhteystiedot

Yhdyskuntalautakunta

Kari P. Nykänen, Oulun kaupungin kirjaamo, PL 71, 90015 Oulun kaupunki

Rekisterinpitäjän edustaja

Rekisterinpitäjän edustajan yhteystiedot

Kaavoituksen asiakaspalvelu

Yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut/ Kaavoitus, puhelin 050 316 6850 , sähköposti
asemakaavoitus@ouka.fi

Tietosuojavastaava

Tietosuojavastaavan yhteystiedot

Tietoturvapäällikkö Kari Nykänen

puhelinvaihde 08 558 410, sähköposti tietosuoja(at)ouka.fi

Yhdyskunta- ja ympäristöpalvelujen
tietosuojayhteyshenkilöt
Käsiteltävät henkilötiedot

PL 32, 90015 Oulun kaupunki, sähköposti yyp.tietosuojavastaavat(at)ouka.fi

Mitä henkilötietoja käsittelemme

Asian valmistelu edellyttää osallisten, hakijan/hakijoiden tai asiamiehen yhteystietojen, henkilötunnuksen, rakennuspaikan
osoitteen ja kiinteistötunnuksen sekä naapureiden yhteystietojen käsittelyä.
Kuinka pitkään säilytämme henkilötietojasi/säilyttämisajan määrittämiskriteerit

Osa henkilötiedoista säilyy pysyvästi Arkistolaitoksen päätöksen (AL 11665/07.01.01.03.01/2008) mukaisesti. Valtionarkiston päätös
kunnallisten asiakirjojen hävittämisestä sekä kunnallisten asiakirjojen säilytysaikasuositukset ohjaavat määräaikaisten asiakirjojen
säilytysaikoja.
Mistä käsittelyssä tarvittavat henkilötiedot saadaan

Henkilötiedot saadaan hakijalta, palautteen antajalta ja kiinteistörekisteristä.
Tietojen siirrot ja luovutukset
Säännönmukaiset siirrot ja luovutukset

Hakijan henkilötiedot luovutetaan Monetra Oulu Oy:lle käsittelykustannusten laskutusta varten.
Viranomaisilla on tiedonsaantioikeus.
Tietojen siirto tai luovuttaminen EU:n tai Euroopan talousalueen (ETA) ulkopuolelle ja sen perusteet

Tietoja ei siirretä tai luovuteta EU:n tai Euroopan talousalueen (ETA) ulkopuolelle.
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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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