
Rekisterinpitäjä 

Nimi ja yhteystiedot Tietosuojavastaava  Edustaja / Vastuutaho 
Nimi Salon kaupunki Nimi 

 
Nimi  Petri Virtanen 

Osoite Tehdaskatu 2 Osoite Tehdaskatu 2 Osoite  Hornintie 2-4, Halikko 
Sähköposti kirjaamo@salo

.fi 

Sähköposti tietosuojavastaava
@salo.fi  

Sähköposti  petri.virtanen@salo.fi  

Puhelin (02) 7781 Puhelin 044 778 2031 Puhelinnumero  044 778 5201 
Tällä asiakirjalla toteutetaan tietosuojalainsäädännön edellyttämää 
rekisterinpitäjän informointi- ja osoitusvelvollisuutta. Rekisterinpitäjä kuvaa 
tässä ja muissa henkilötietojen käsittelyyn liittyvissä dokumenteissä 
henkilötietojen käsittelyyn liittyvät keskeiset tiedot ja toimintaperiaatteet  

Ensisijainen yhdyshenkilö  Tiia Turunen 
Osoite  Satamakatu 9, 24100 Salo 
Sähköposti  tiia.turunen@salo.fi  
Puhelinnumero  044 778 5343 

Henkilörekisterin tiedot 
Henkilörekisterin 
nimi 

Romuajoneuvot Henkilötietojen 
käsittelyn 
lainmukaisuus 

Viranomaisen lakisääteinen velvoite. 

Henkilötietojen 
käsittelyn tarkoitus 

Rekisteriä käytetään hylätyksi 
katsottavan kulkuneuvon 
omistajan yhteystietojen 
selvittämiseen. 

Tietosisältö Asiakasrekisteri sisältää tietoja hylätyn ajoneuvon omistajasta: nimi, 
osoite, auton rekisterinumero, auton runkonumero 
 
 

Henkilötietoryhmät Nimi 
Osoite 
Auton rekisterinumero 
Auton runkonumero 
 

Henkilötietojen 
säilytysaika ja 
peruste 

Henkilötiedot säilyvät Dynastyssa 10 vuotta. 
 

Tietolähteet ja tietojen luovutukset sekä siirrot 

Tietolähteet Liikenne- ja viestintävirasto 
Traficom 

Säännönmukaiset 
tietojen 
luovutukset 
 

Tiedot luovutetaan ainoastaan poliisille. 

Tietojen luovutus 
EU- ja ETA- alueen 
ulkopuolelle 

Rekisterin tietoja ei luovuteta 
EU:n tai Euroopan 
talousalueen ulkopuolelle. 

Tietojen siirrot EU- 
ETA-alueen 
ulkopuolelle 

Rekisterin tietoja ei siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle. 
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Rekisterin suojauksen periaatteet ja käytön valvonta 

Manuaaliset 
aineistot 

 Romutustodistukset Tietojärjestelmillä 
käsiteltävät 
henkilötiedot 

Rekisterissä käsiteltävät henkilötiedot on suojattu henkilökohtaisilla 
käyttäjätunnuksilla. 

Henkilötietojen 
käsittelyn valvonta 

Henkilötietojen käsittelyn valvonta toteutetaan lokitietojen perusteella Salon kaupungin tietosuoja-/ ja tietoturvaperiaatteiden 
mukaisesti. 

Rekisteröidyn informointi ja oikeudet 

Rekisterinpitäjän 
informointivelvolli-
suus 

Rekisteröityjä informoidaan 
käsittelytoimista tällä 
selosteella Salon kaupungin 
verkkosivuilla 
www.salo.fi/tietosuoja  
 
Rekisteröityä tiedotetaan 
viipymättä niissä tapauksissa, 
joissa rekisterin 
luottamuksellisuus, eheys tai 
saatavuus on vaarantunut 
(esim. tietoturvaloukkaus). 
Tarvittavia viranomaisia 
tiedotetaan 72 tunnin 
kuluessa 
tietoturvaloukkauksen 
havaitsemisesta. 

Rekisteröidyn 
oikeudet 

Jokaisella on salassapitosäännösten estämättä oikeus, tiedon etsimiseksi 
tarpeelliset seikat ilmoitettuaan, saada tietää mitä häntä koskevia 
tietoja henkilörekisteriin on talletettu tai ettei rekisterissä ole häntä 
koskevia tietoja. Edellä mainitusta tarkastusoikeudesta voidaan 
perustellusti kieltäytyä. 
 
Tarkemmin rekisteröidyn oikeuksista kerrotaan Salon kaupungin 
verkkosivuilla www.salo.fi/tietosuoja sekä EU:n yleisessä tietosuoja-
asetuksessa. 
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Pyynnön tekeminen 
(Rekisterinpitäjä 
toimittaa pyydetyt 
tiedot kohtuullisen 
ajan kuluttua mutta 
kuitenkin viimeistään 
kuukauden kuluessa 
pyynnön 
tekemisestä) 

Rekisteröity voi toimittaa 
tietopalvelupyynnön Salon 
kaupungin kirjaamoon, 
rekisteristä vastaavalle taholle 
tai Salon kaupungin 
tietosuojavastaavalle. 
Lisätietoa 
www.salo.fi/tietosuoja  
Mikäli pyyntö sisältää salassa 
pidettäviä tietoja, voidaan 
pyyntö toimittaa 
tietoturvallisesti lähettämällä 
se Salon kaupungin 
kirjaamoon: PL 77, 24101 Salo 

Tietojen 
oikeellisuus ja 
ajantasaisuus 

Rekisterinpitäjä tarkistaa tietojen oikeellisuuden Liikenne- ja 
Viestintävirasto Traficomilta. 
Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa tietonsa ja pyytää tiedon 
korjaamista. 
Rekisteröity voi esittää tarkastusoikeutta koskevan pyynnön 
henkilökohtaisesti tai kirjallisesti rekisterinpitäjälle tai määrätylle 
vastuuhenkilölle. Tarkastusoikeus voidaan toteuttaa varaamalla 
rekisteröidylle tilaisuus tutustua paikan päällä em. tietoihin. 
Pyydettäessä tiedot annetaan myös kirjallisesti. Henkilötietojen 
virheellisyys tarkistetaan tarvittaessa väestötietojärjestelmästä. Näiden 
tietojen osalta asianosaisella on asian käsittelyn yhteydessä 
mahdollisuus lausua oma kantansa tiedoista. 
Rekisterin ylläpitäjä päättää tiedon korjaamisesta rekisteröidyn 
vaatimuksesta. Vaatimus esitetään rekisterinpitäjälle kirjallisesti. 

Muuta 
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