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1. Rekisterinpitäjä 
  

 
Nimi 
Ruokolahden kunnanhallitus 
 
 
Osoite 
Virastotie 3, 56100 Ruokolahti 
 
 

  
Muut yhteystiedot (esim. puhelin virka-aikana, sähköpostiosoite) 
05 26911, kirjaamo@ruokolahti.fi 
 
 

 
2. Yhteyshenkilö rekisteriä 
koskevissa asioissa 

 
Nimi 
Hallintojohtaja Kaisa Häkkinen-Paananen, Kaisa.Hakkinen-
Paananen@ruokolahti.fi, 044 4491 202 
 
 
Osoite 
Virastotie 3, 56100 Ruokolahti 
 
 
 
Tietosuojavastaava 
Matti Backman, Matti.Backman@ruokolahti.fi, 044 4491 203 
 
  

3. Rekisterin nimi  
www-sivujen julkaisujärjestelmä Infoweb Core 
 

 
4. Henkilötietojen 
käsittelyn  
tarkoitus 
 

 
Asiakas-/sopimussuhde 
Tietoja kerätään palautteena sekä kyselyinä palvelun parantamiseksi. Sivusto 
käyttää evästeitä, joita käytetään käyttäjäkokemuksen parantamiseksi. 
Kyselyt pyritään toteuttamaan anonyymisti, mikäli se käyttötarkoituksesta 
riippuen on mahdollista. 
Kopio viestistä säilytetään enintään kahden vuoden ajan. Jos palaute on 
tarkoitettu jollekin toiselle taholle, se lähetetään edelleen sellaisenaan oikealle 
vastaanottajalle. Yhteystiedot kulkevat viestin mukana, jotta palautteen 
lähettäjään voidaan ottaa yhteyttä. 
Verkkosivuillamme voi olla linkkejä ja yhteyksiä kolmannen osapuolen 
verkkosivustoihin, kuten Facebookiin, Youtubeen ja Google+:aan. Niiden kautta 
tuleva sisältö latautuu kolmannen osapuolen palvelimilta. Facebook, Google ja 
muut vastaavat palveluntarjoajat voivat kerätä tietoja kävijän vierailusta 
kulloinkin voimassaolevien ehtojensa mukaisesti. Voit tutustua näihin 
kolmansien osapuolien tietosuojakäytänteisiin seuraavista linkeistä: 
 
Facebook Privacy Policy 
 
Google+ Privacy Policy 

 
5. Rekisterin tietosisältö ja 
henkilötietojen käsittelijät 
 
 

 
Rekisterissä ovat mukana palautteen lähettäjän antamat tiedot, joitta voivat olla 
muun muassa etu- ja sukunimi, puhelinnumero, osoite ja sähköpostiosoite. 
 
Käsittelijä: Nimetyt käyttäjät tehtävänmukaisin rajauksin 
Tekninen käsittelijä: Tietotalo Oy 
 

  

https://www.facebook.com/help/186325668085084
https://policies.google.com/privacy?hl=fi


6. Säännönmukaiset 
tietolähteet  

Kaikki tiedot ovat peräisin palautteen/kyselyn lähettäjältä itseltään, joten tietojen 
kattavuus ja määrä vaihtelevat. 
Käytämme sivustolla Matomo-kävijäseurantaa, selvittääksemme kuinka paljon 
sivustolla on kävijöitä ja mitä kautta kävijät ohjautuvat sivustolle.  
 
Verkkosivustolla käytetään Cookiebot-järjestelmä suostumusten hallintaan. 
Loppukäyttäjä voi valintojensa mukaan antaa suostumuksia erilaisiin 
käyttötarkoituksiin, joita ovat mieltymykset, tilastointi sekä markkinointi. 
Tarkemmat tiedot käytetyistä evästeistä löytyvät 
https://ruokolahti.fi/fi/paatoksenteko/saannot-ohjeet-ja-maksut/evasteilmoitus  

 
7. Tietojen 
säännönmukaiset 
luovutukset 
 

 
 
Tietoja ei luovuteta eteenpäin. 
 

8. Tietojen siirto EU:n tai 
ETA:n ulkopuolelle 

Tietoja ei luovuteta EU:n tai ETA-alueen ulkopuolelle 

 
9. Rekisterin suojauksen 
periaatteet 

 
A. Tausta-aineistot (manuaalinen aineisto) 
 Ei ole 
 
 
 
 
 
B. Tietojärjestelmän aineisto 
Vastaukset on suojattu tehtävänmukaisin rajoituksin. Kirjautuminen ylläpitoon 
tapahtuu https-yhteyttä käyttäen tunnuksella ja salasanalla.  
Kyselyiden vastaukset voidaan ohjata kyselykohtaisesti eri henkilöille 
tehtävänkuvan mukaan. 
 

10. Rekisteröidyn 
tarkastustoikeus 

Rekisteröidyllä on oikeus saada rekisterinpitäjältä vahvistus siitä, että häntä 
koskevia henkilötietoja käsitellään tai että niitä ei käsitellä. Jos näitä tietoja 
käsitellään, on rekisteröidyllä oikeus saada itseään koskevat tiedot nähdäkseen. 
Rekisteröidyllä on oikeus saada rekisterinpitäjältä itseään koskevat tiedot 
koneellisesti luettavassa muodossa jotta ne voidaan siirtää järjestelmästä toiseen. 

11. Tietojen oikaisu ja 
poistaminen 

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia, että rekisterinpitäjä oikaisee ilman aiheetonta 
viivytystä rekisteröityä koskevat epätarkat ja virheelliset henkilötiedot. 
Rekisteröidyllä on oikeus vaatia omien henkilötietojensa poistoa, jos tietojen 
käsittely ei ole enää tarpeellista tai käsittelylle ei enää ole laillisia perusteita 
"Oikeus tulla unohdetuksi". 

12. Ilmoitusvelvoite 
henkilötietojen 
tietoturvaloukkauksesta 

Rekisterinpitäjän on ilmoitettava henkilötietoihin kohdistuvista 
tietoturvaloukkauksista valvontaviranomaiselle 72 tunnin kuluessa. Jos 
loukkauksesta on todennäköisiä haittavaikutuksia rekisteröidylle, on 
rekisterinpitäjän ilmoitettava tapahtuneesta myös rekisteröidylle. 
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