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Tietosuojaseloste: Paimionjoki-yhdistyksen koskikunnostushanke 
 
Rekisterinpitäjä  
Paimionjoki-yhdistys ry  
PL 50 
21530 Paimio 
 
Käyntiosoite: 
Paimion kaupungintalo, 1krs. 
Vistantie 18 
21530 Paimio  
paimionjokiyhdistys@paimio.fi  
 
Vastuuhenkilö  
Marjukka Kulmala, marjukka.kulmala@paimio.fi, 0400 211 857 
 
Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus  
Henkilötietoja kerätään Paimionjoki-yhdistys ry:n Paimion keskiosan koskien koskikunnostus-
hanketta varten, missä henkilötietojen avulla mahdollistetaan luvallinen kunnostustöiden teko 
suunnitelluilla vesialueilla sekä maa-alueiden käyttö kulkuun koskialueille.  
 
Henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste  
Oikeusperuste henkilötietojen käsittelylle on yleistä etua koskeva tehtävä ja rekisteröityjen 
suostumus. Käsittely on tarpeen sellaisen sopimuksen täytäntöön panemiseksi, jossa rekiste-
röity on osapuolena, tai sopimuksen tekemistä edeltävien toimenpiteiden toteuttamiseksi rekis-
teröidyn pyynnöstä. 
 
Käsiteltävät henkilötiedot ja henkilötietojen säilytysajat  
Käsiteltävät henkilötiedot ovat: etunimi, sukunimi, sähköpostiosoite, puhelinnumero, osoitetie-
dot, omistusosuudet kiinteistöpalstoille, kiinteistö- ja osakastunnukset sekä suostumus- tai hyl-
käyspäätös kunnostustoimenpideluvalle. Henkilötietoja säilytetään toistaiseksi.  
 
Säännönmukaiset tietolähteet  
Henkilötiedot on saatu hankealueen kuntien kautta Maanmittauslaitoksen kiinteistötietopalve-
lusta, suoraan Maanmittauslaitoksen asiakaspalvelusta sekä maa- tai vesialueen omistajilta tai 
osuuskuntien osakkailta itseltään.  
 
Henkilötietojen vastaanottajat ja vastaanottajaryhmät  
Henkilötietoja vastaanottaa Paimionjoki-yhdistys ry:n henkilökunta ja henkilötietoja (yhteystie-
dot) voidaan luovuttaa mahdolliselle urakoitsijalle koneiden kulkuun liittyvien kiinteistöjen 
osalta. 
 
Olennaiset tiedot henkilötietojen siirrosta kolmansiin maihin (EU:n tai ETA:n ulkopuo-
lelle)  
Henkilötietoja ei siirretä kolmansiin maihin.  
 
Tietojen suojauksen periaatteet  
Tietoihin on pääsy vain niillä Paimionjoki-yhdistyksen henkilöillä, jotka tietoja työtehtäviensä 
puolesta tarvitsevat. Pääsyä on rajattu käyttäjätunnuksilla ja käyttöoikeuksilla. Tietoja säilyte-
tään ja suojataan siten, etteivät ulkopuoliset niitä näe.  
 
Rekisteröidyn oikeudet  
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Rekisteröidyllä on tietosuoja-asetuksen mukaan oikeus: 
 
− saada tietoa henkilötietojen käsittelystä, ellei laissa ole erikseen säädettyä poikkeusta  

− tarkastaa itseään koskevat tiedot ja korjata virheelliset tai puuttuvat tiedot  

− poistaa tietonsa (ei sovelleta, jos käsittelyperuste on lakisääteinen tai yleisen edun mukainen 
tehtävä)  

− rajoittaa tietojensa käsittelyä  

− vastustaa tietojensa käsittelyä, jos käsittelyperuste on yleinen tai oikeutettu etu  

− pyytää itse toimittamiensa henkilötietojen siirtämistä rekisterinpitäjältä toiselle, jos käsittely-
peruste on suostumus tai sopimus  

− peruuttaa antamansa suostumus  

− henkilötietojen oikaisua/poistoa/käsittelyn rajoitusta koskeva rekisterinpitäjän ilmoitusvelvolli-
suus  
 
Rekisteröity voi käyttää oikeuksiaan ottamalla yhteyttä ilmoituksessa mainittuun vastuuhenki-
löön, joka antaa tarvittaessa lisätietoja rekisteröidyn oikeuksista. Jos henkilötietojen käsittely ei 
edellytä rekisteröidyn tunnistamista ilman lisätietoja eikä rekisterinpitäjä pysty tunnistamaan 
rekisteröityä, niin oikeutta tietojen tarkastamiseen, oikaisuun, poistoon, käsittelyn rajoittami-
seen, ilmoitusvelvollisuuteen ja siirtämiseen ei sovelleta. 
 
Sinulla on oikeus tehdä valitus Tietosuojavaltuutetun toimistoon, mikäli katsot, että henkilötie-
tojesi käsittelyssä on rikottu voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä. Kaikki pyynnöt käsitel-
lään tapauskohtaisesti. 


