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Rekisterinpitäjä

Kempeleen kunta, keskusvaalilautakunta
PL 12
90441 Kempele

Yhteyshenkilö
rekisteriä koskevissa
asioissa

Keskusvaalilautakunnan sihteeri
PL 12
90441 Kempele
kirjaamo@kempele.fi

Rekisterin nimi

Vaaliluettelot ja kotiäänestys

Henkilötietojen
käsittelyn tarkoitus

Vaalien toimittamiseen liittyvä henkilötietojen käsittely (Vaalilaki 1998/714).
EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1c-kohdan mukaisesti
rekisterin käsittely on tarpeen rekisterinpitäjän lakisääteisen velvoitteen
noudattamiseksi.

Rekisterin tietosisältö

Vaaliluettelot äänestysalueittain:
Nimi, henkilötunnus ja merkintä äänioikeuttaan varsinaisena vaalipäivänä
käyttäneistä.
Kotiäänestys:
Nimi, osoite, henkilötunnus, puhelinnumero
ja muut mahdollisesti tarvittavat tiedot kotiäänestyksen järjestämiseksi.
Lisäksi mahdollisen omaishoitajan nimi ja henkilötunnus ja
kotiäänestysilmoittautumisen tekijän nimi ja puhelinnumero.

Säännönmukaiset
tietolähteet

Väestörekisterikeskus perustaa äänioikeusrekisterin kulloinkin suoritettavaa
vaalia varten, johon on merkitty ne henkilöt, jotka ovat ao. vaaleissa
äänioikeutettuja.
Tieto kotiäänestysrekisteriin saadaan kotiäänestäjältä itseltään, hänen
läheiseltään tai muulta taholta, joka ilmoittaa henkilön kotiäänestykseen
henkilön suostumuksella.

Tietojen
säännönmukaiset
luovutukset

Ei säännönmukaista luovutusta.

Tietojen siirto EU:n tai
ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

Henkilötietojen
säilytysaika

Vaaliluettelot säilytetään pysyvästi.
Kotiäänestyksen tietoja käsitellään vaalien ennakkoäänestyksen ajan, jonka
jälkeen ne arkistoidaan seuraaviin vaaleihin asti.
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Rekisterin suojauksen
periaatteet

Manuaalinen aineisto:
Tietojen säilyttämisessä ja hävittämisessä noudatetaan arkistoviranomaisen
kulloinkin voimassaolevia säännöksiä ja määräyksiä. Arkistolaitoksen
määräysten mukainen pysyvästi säilytettävä aineisto arkistoidaan kunnan
päätearkistoon.

Rekisteröidy oikeudet

Rekisteröity voi pyytää tietojensa tarkastamista kirjallisesti rekisteriasioita
hoitavalta henkilöltä. Tarkastusoikeuden käyttäminen on ilmaista, mikäli
edellisestä tarkastamisesta on kulunut yli vuosi (EU:n yleinen tietosuojaasetus 679/2016, artikla 15).
Tarkastuspyyntö osoitetaan rekisterinpitäjälle omakätisesti allekirjoitetussa
tai vastaavalla tavalla varmennetussa asiakirjassa taikka henkilökohtaisesti
rekisterinpitävän luona.
Pyyntö toimitetaan osoitteella:
Kempeleen kunta/kirjaamo
PL 12
90441 Kempele
Rekisteröidyllä on oikeus vaatia tiedon korjaamista. Rekisterinpitäjän on ilman
aiheetonta viivytystä oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn vaatimuksesta
oikaistava, poistettava tai täydennettävä rekisterissä oleva virheellinen,
tarpeeton, puutteellinen tai vanhentunut tieto (EU:n yleinen tietosuoja-asetus
679/2016, artikla 16).
Oikaisupyyntö tehdään aina kirjallisesti ja se osoitetaan rekisterinpitäjälle
(osoite yllä).
Rekisteröidyllä on oikeus saattaa asia käsiteltäväksi Tietosuojavaltuutetun
toimistoon, mikäli rekisteröity katsoo, että häntä koskevien henkilötietojen
käsittelyssä on rikottu voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä.
Tietosuojavaltuutetun toimisto
PL 800
00521 Helsinki
tietosuoja@om.fi

Rekisteröidyn
informointi

Tietosuojaseloste on nähtävissä Kempeleen kunnan internet-sivuilla
(www.kempele.fi).

