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Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Miksi käsittelemme henkilötietojasi

Oulun rakennusvalvonta tarjoaa rakennusalan ammattilaisille mahdollisuuden rekisteröityä rakennusalan ammattilaispankkiin.
Ammattilaispankki on rekisteri, joka on tarkoitettu rakennusvalvonnan asiakkaille, jotta he voivat etsiä rekisteristä itselleen sopivia
ammattilaisia ja ammattilaisille mahdollisuutena tarjota palvelujaan.
Palvelun käyttäjäksi rekisteröitymisen ja käytön yhteydessä tunnistaudutaan Suomi.fi-palvelun kautta. Tunnistautumisen
tarkoituksena on rakennusalan ammattilaisen tunnistaminen ja yksilöinti luotettavasti, väärinkäytösten estäminen, käyttäjähallinta
ja ongelmatilanteiden selvittäminen.
Sosiaaliturvatunnuksen tallentamisen ja käsittelyn tarkoituksena on
- rakennusalan ammattilaisen tunnistaminen ja yksilöinti luotettavasti,
- väärinkäytösten estäminen
- käyttäjähallinta ja ongelmatilanteiden selvittäminen.
Miksi saamme käsitellä henkilötietojasi

Suostumus pyydetään rekisteröitymisen yhteydessä. Rekisteröityvä henkilö vahvistaa lukeneensa tietosuojaselosteen ja
hyväksyvänsä omien tietojensa tallentamisen ja niiden selailumahdollisuuden ennen rekisteröitymistä.
Suostumusteksti: Tallentamalla tietosi tämän sivuston lomakkeilla ja rekisteröitymällä Oulun rakennusvalvonnan
ammattilaispankkiin, annat suostumuksesi tallettaa kyseiset tiedot sekä annat suostumuksesi rakennusvalvonnan asiakkaiden
selata tietojasi sekä lähettää yhteystietosi heidän omaan sähköpostiinsa. Tallentamalla tiedot tähän järjestelmään, sitoudut siihen,
että antamasi tiedot ovat oikeita ja olet lukenut tämän käyttöehdon sekä tietosuojaselosteen.
Rekisterin henkilötietojen käsittely toimeksiantosopimuksella (toimeksiantosopimuksella käsiteltävät henkilötiedot ja käsittelyn kesto)

Henkilötietoja ei käsitellä toimeksiantosopimuksella.

Käytämmekö päätöksenteossa automaattista profilointia

Emme käytä päätöksenteossa automaattista profilointia.
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

Laatupäällikkö, rakennusvalvonta

0505772963, eveliina.tackett@ouka.fi, Postiosoite: PL 32, 90015 Oulun kaupunki

Tietosuojavastaava

Tietosuojavastaavan yhteystiedot

Kari Nykänen, Oulun Digi

Oulun kaupunki: tietosuoja@ouka.fi ja puhelin: vaihde 08 558 410
Yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut puh. 040 621 6807
sähköposti: yyp.tietosuojavastaavat@ouka.fi
postiosoite: Tietosuojavastaava, PL 32, 90015 Oulun kaupunki

Käsiteltävät henkilötiedot
Mitä henkilötietoja käsittelemme

rakennusalan ammattilaisen nimi, henkilötunnus ja yhteystiedot (henkilötunnus ei näy rakennusvalvonnan asiakkaille)
- rakennusalan ammattilaisen koulutus ja työkokemus
- rakennusalan ammattilaisen tarjoamat palvelut rakennusalalla
- rakennusalan ammattilaisen esittämät aiempien referenssikohteiden perustiedot kuten rakennustyyppi, runkorakenteet,
erityistekniikat , joilla tietojen selaaja voi mahdollisesti löytää sopivimman ammattilaisen omaan projektiinsa.
Kuinka pitkään säilytämme henkilötietojasi/säilyttämisajan määrittämiskriteerit

Säilytämme tietoja siihen saakka, kunnes tiedot pyydetään poistamaan tai tietokanta poistuu käytöstä.

Postiosoite
Oulun kaupunki
Kirjaamo
PL 71, 90015 Oulun kaupunki

Käyntiosoite
Kansankatu 55 A
Oulu

Puhelin
vaihde 08 558 410

Sähköposti
kirjaamo@ouka.fi

www.ouka.fi
PK_403_1.0

Mistä käsittelyssä tarvittavat henkilötiedot saadaan

Saamme henkilötiedot hakemuksestasi, kun käyttäjä tunnistautuu vahvasti.
Tietojen siirrot ja luovutukset
Säännönmukaiset siirrot ja luovutukset

Kyllä luovutamme tietoa säännönmukaisesti, sillä ammattilaisten antamat tiedot ovat julkisia. Asiakkaat voivat hakea
ammattilaisten yhteys-, koulutus-, työkokemus- ja referenssitietoja. Henkilötunnusta ei luovuteta.
Tietojen siirto tai luovuttaminen EU:n tai Euroopan talousalueen (ETA) ulkopuolelle ja sen perusteet

Emme siirrä tai luovuta tietoja EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.
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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